
XLVI NU 39 10 CENTŲPENKTADIENIS - FRIDAY, BIRŽELIS - JUNE X 1961

Ar Kennedy pasakys Vienoje: Amerika dėl Berlyno kariaus?
joP^X’ke^y«X Paryžiuje prezidentas ir Mrs. Kennedy sutikti iškilmingai
Ypatingai svarbių kelionių, ku
rias amerikiečiai seka.su dide
liu atsidėjimu, jom nepriešta
rauja, nors nieko gero iš jų 
nelaukia. Žiūri Į jas kaip į 
kraštutines pastangas išgelbėti 
Vakarus nuo naujų Maskvos

" avantiūrų ar karo katastrofos.
Gegužės 30 prezidentas išvy

ko į Paryžių tartis su preziden
tu de Gaulle. Birželio 3-4, šeš-

. tadienį ir sekmadienį tarsis Vie
noje su Chruščiovu, pirmadienį 
bus Londone pas karalienę ir 
min. pirmininką Macmillaną, o 
jau antradieni grįš į Washing- 
toną.
PASIKALBĖJIME SU 
DE GAULLE:

Turės paaiškėti, kiek prezi-

dentas Kennedy galės paten
kinti de Gaulle sąlygas, ku
riom de Gaulle sutiks įjungti 
savo karines jėgas į Nato or
ganizaciją ir jos vadovybę. Ta
čiau pagrindinis klausimas — 
Kennedy ir Chruščiovo pasikal
bėjimas Vienoje, kokios lini
jos ten numato prezidentas 
Kennedy laikytis.

KENNEDY" IR DE GAULLE 
VIENINGI DEL BERLYNO

Prezidentas Kennedy ir Mrs. 
Kennedy Paryžiuje susilaukė ko 
iškilmingiausio sutikimo. Dvie-

jų prezidentų pasitarime buvo 
greitai paskelbtas vieningas 
tvirtas nusistatymas dėl Ber
lyno. Kennedy kalbėjo, kad A- 
merika savo kariuomenės iš Eu
ropos neatitrauks ir kiekvie
nam grasinimui atsakys atitin
kama forma.

LB rinkimų pasku
tiniai duomenys

Naujosios Anglijos rinkimi
nėje apygardoje balsavo: New 
Britaine 29, Lawrence 14, New 
Havene 58, Stamforde 31, Put- 
name 24. Brocktone 71, Bosto
ne 120, Hartforde 85, Worces- 
tery 181, Waterbury 191, iš vi
so 804 asmenys.

Per centrinės apylinkės rin
kimų komisiją už šios apygar
dos kandidatus balsavo 10 pa
skirai gyvenančių asmenų (48 
proc, šioje apylinkėje regis
truotų rinkikų), tad iš viso apy
gardoj balsavo 814 asmenų.

Atskiri kandidatai gavo bal
sų: P. Vileišis 519, B. Matulio
nis 480, Vyt. Izbickas 450, A. 
Giedraitis 433, O. Ivaškienė 
431, R. Bričkus 356, J. Griga- 
lus 345. K. Bagdonas 325, V. 
Mačys 286, Vyt Pajaujis 273,

VIENOJE LAUKIAMA STIPRIAUSIO 
SUSIRĖMIMO IR VĖL DEL BERLYNO

St Eiva 231, J. Pipiras 210, 
Pr. Mučinskas 207, A. Jukne
vičius 172;

CHRUŠČIOVO JĖGOS IR 
GRIEŽTUMO POZICIJA:

Chruščiovas vyksta į pasima
tymą su Kennedy iškilmingai 
— sutinkamas Lenkijoje. Če
koslovakijoje, Pressburge dar 
numatė pasitarimą su satelitų 
lyderiais. Jo diplomatai regi
mai pagal planą prieš Vienos 
konferenciją Įtempė politinę pa
dėti Ženevoje derybose dėl La
oso ir dėl atominių bandymų 
draudimo. Savo griežtais reika
lavimais atvedė i akligatvį, iš 
kurio dabar gali gelbėti tik vir
šūnių pasitarimas.

Pagrindinis betgi klausimas 
yra Berlynas. Pasikalbėjime su 
Vokietijos atstovu Chruščiovas 
davė suprasti, kad Maskva il
giau nelauks kaip iki rudeps. 
Tada darys separatinę taiką su 
rytų Vokietija ir koridorių su 
Berlynu atiduos rytų Vokieti
jos malonei. ’ — Sovietiniai 
diplomatai platino prieš konfe
renciją gandus, kad Kennedy 
turės, eiti į nuolaidas dėl Ber
lyno, nes jėgų persvara kalba 
aiškiai Maskvos naudai.
KENNEDY PAREIŠKIMAI DĖL 
BERLYNO:

Prezidentas Kennedy išvyk
damas kalbėjo, kad Amerika 
nori taikos ir laisvės; kad jis 
nori Vienoje informuotis ir in
formuoti. Kas slepiasi už tų 
nieko nesakančių posakių, te
galima spėti tik iš ankstesnių '

nau- 
riži
no rs

lyno. Aliarmo ir dabar nejaus
ti. Kennedy nusistatymą gali 
stiprinti Paryžiuje de Gaulle pa
žiūra. De Gaulle Įsitikinęs, kad 
dėl Berlyno einąs nervų karas; 
keno nervai bus stipresni, tas 
ir laimės. Jis mano, kad 

Chruščiovas nerizikuos
jos agresijos, jei Vakarai 
kuos jai pasipriešinti —
ir karo veiksmais. Tad de Gaul
le ir svarbu buvo išsiaiškinti 
su Kennedy: ar jis tars Chruš
čiovui esąs pasiryžęs kariauti, 
jei reikės, dėl Berlyno. Nuo to 
nusistatymo priklauso pasita
rimo su Chruščiovu vaisiai.

Sovietai mėgina propagandiš- 
kai sumenkinti Kennedy lig
šiolinę pareiškimų vertę, dary
dami užuominas: dėl Laoso Ken

bėjęs, bet ankstesnis jo nusi- 
_ statymas pakitęs jėgų persva

ros akivaizdoje. PARYŽIUJE du prezidentai — Kennedy ir de Gaulte.

0 JEI VIENOJE IMS IR NEPATIKĘS?
Vakaruose stiprėja išvada: 
reikia plano pasipriešinti 
naujai agresijai darbais, o 
ne žodžiais. — Planas jau 
svarstomas.

Chruščiovas Vienoje gali ne
patikėti Kennedy, kad Vakarai 
kariaus dėl Berlyno. Chruščio
vas dabar skelbia, kad Vakarai 
tikrai nekariaus. Kaip jie ir ga
lės kariauti, kada Berlynas yra 
neapginama sala; kada Anglija 
čiumpa Ameriką už skvernų ir 
prilaiko nuo bet kokios rizikos; 
kada pagaliau ir pati Amerika 
pamatė, kad jos karinį autori
tetą sukompromituoja tokis 
kupstas kaip Castro. Vieninte
lis Vakaram kelias — nuolai
dos.

Kennedy uždavinys bus ne
lengvas. kada Chruščiovas yra 
taip Įsitikinęs ar bent kitus mė
gina įtikinti.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTU SEIMAS APELIUOJA 
Į PREZIDENTĄ KENNEDY

PET seimas pasiuntė prez. 
Kennedy raštą, kuriame prašo:

"aiškiai pareikšti Chruščio
vui, kad karo meto ir pokari
nių ttisiniy ir politinių įsipa
reigojimų ir pažadų, liečiančių 
mūsų devynias centro ir rytų 
Europos valstybes, vykdymas 
yra sąlyga betkokiam JAV san
tykių w Sovietu Sąjunga nor
malizavimui ir kad jokiom ap
linkybėm Tamsta nesutiksi su 
Sovietu koloninių mūsų kraš
tų .valdymu".

Tą raštą pasirašė PET pir
mininkas V. Sidzikauskas ir ki
tų 8 PET atstovaujamų centro 
ir rytų Europos valstybių bei 
Tarptautinių Sambūrių atstovai.

Ženevoje politiką

"Jeigu Chruščiovas nesiduos 
įtikinamas ir imsis avantiūros 
pripažinti ryty Vokietiją ir tt., 
— ką tada gali Vakarai pada
ryti?

Nato buvo numatęs dvejopus 
žingsnius. Vienas — pastūmėti 
Nato karines jėgas arčiau prie 
rytų • vakarų Vokietijos sienos. 
Antras — Amerika, Anglija, 
Prancūzija, /kurios neatsisako 
savo teisių Į okupuotą Berly
ną, pasiunčia šarvuotą koloną* 
pagal autostradą link Berlyno. 
Tuo keliu būtų užblokuota nuo 
rytų Vokietijos susisiekimo au
tostrada kontrolė.

Šitas planas buvo sugalvotas 
dar velionies valstybės sekre
toriaus Dulles ir patvirtintas 
karinio štabo. Tačiau jis veikti 
tegali tada, kai paskutiniu mo
mentu visos trys vyriausybės 
paspaus mygtuką. Planas pasi
liko aktualus ir dabartiniam lai
kui. Tačiau dabar neabejojama, 
kad Berlynas nebus apginamas, 
jei Vakarai nebus pasiryžę ri
zikuoti dideliu karu dėl Berly-

Vidurio rinkiminėje apygar
doje balsavo: Clevelande 368. 
Detroito 154, Rochestery 105, 
Buffalo 22. Pittsburghe 12, Ann 
Arbore 10, per centrinės apy
linkės rinkimų komisiją 23 (60 
procentų šioje apylinkėje re
gistruotų rinkikų), iš viso 694 
asmenys.

Atskiri kandidatai gavo bal
sų: St. Barzdukas 563, J. Ba- 
chunas 443, Alf. Mikulskis 377, 
dr. Alg. Nasvytis 359, Vyt. Ka- Įvykių. Anksčiau pasikalbėjime 
mantas 347, P. J. Žiūrys 334, 
dr. VL Ramanauskas 328, J. 
Jankus 300, J..Žilionis 266, K.
S. Karpius 262, V. Raulinaitis 
242, C. Staniulis 233, Edv. Kar- 
nėnas 222, P. Mikštys 184, Stp. 
Nasvytis 145, Z. Peckus 119.

su kancleriu Adenaueriu Ken
nedy užtikrino, kad

Berlyno klausimas negali bū
ti deramas ir kad vienašališ
ko Maskvos sprendimo Vaka-

DOMININKONŲ DIKTATORIUS NUŽUDYTAS; kas toliau?
Domininkomį Respublikos fael Leonidas Trujillo Molina, 

prezidentas gegužės 31 paskel- Skelbiama, kad jį nušovus 6 
bė, kad antradienio vakarą bu- žmonių grupė, vadovaujama ge- 
vo nušautas generalissimus Ra- nerolo, kuri Trujillo buvo pa-

Los Angeles rinkiminėje apy
gardoje balsavo 98 asmenys (re
gistruotų rinkikų buvo 142), 
rinkimuose dalyvavo Los An
geles ir San Francisco apylin
kės, per centrinės apylinkės 
rinkimų komisiją balsavo 7 as- . 
menys (37 proc. šioje apylinkė
je registruotų rinkikų).

Atskiri kandidatai gavo bal
sų: Alė Rūta 71, L. Valiukas 
57, J. Motiejūnas 56, J. Ąžuo
laitis 54, A. Dabšys 54, Alg. 
Avižienis 50, K. Liaudanskas 
48, VL Pažiūra 42, J. Mitkus 
38, VL Bakūnas 28, Vyt. šeš
tokas 26.

teisių neatsisakys. 'Dar dau
giau; Kennedy atšaukė tas nuo
laidas, kurias buvo padaręs 
Chr. Karteris — sumažinti Ber
lyno Vakarų įgulas.

Kancleris Adenaueris parvy
ko į Europą su pilnu pasitikė
jimu Kennedy politika dėl Ber-

— Vainikų šventės dienom 
keliuose žuvo 456. . Paskutinis 
rekordas buvo 1957 — 413.

New Yorko mieste užmušti 
9, sužeisti 1,027; policija pri
statė teismui nubausti už ne
taisyklingą važiavimą 8,611.

KUBOS SUKILIMO 
ATGARSIAIKAS BUS BENDRUOMENES TARYBOJ

Kur geriausia ir kur Mogiau-

Tarybos narių bendras skai
čius 31. Iš to skaičiaus pada
linus balsavusių skaičių, išei
na, kad vieno nario renkama
sis skaičius yra apie 150. Neo
ficialiais daviniais tada į tary
bą turi įeiti šie asmens:

iš Los Angeles Alė Rūta:
iš Chicagos apygardos — J. 

Jasaitis, A. Adamkavičius. dr.

LB Tarybos paskelbtieji rin
kimų daviniai rodo, kad šiemet 
balsavo mažiau nei pirmuose 
rinkimuose ir daugiau nei ant
ruose. Iš didžiųjų miestų gau
siausiai balsavo Chicaga ir New
Yorkas. Iš visų gausiausiai — P. Kisielius, dr. V. Vardys, T. 
Waterbury. Iš didžiųjų miestų Blinstrubas, dr. A. Razma, kun. 
menkiausiai balsavo Los Ange- Pr. Garšva, prof. V. Jakubėnas, 
les, Detroitas, Philadelphia, Bos Br. Skotas, kun. St Santaros, 
tonas.

Prezidento Kennedy paves
tas ate. gen. Taylor baigė tir
ti, kiek atsakinga kariuomenė 
ir ČIA už sukilimą Kuboje. Jo 
tyrimo išvada — susiaurinti 
ČIA veikimo sritį; ji turi ten
kintis tik žinių surinkimu, o 
karines operacijas jau turi 
spręsti Pentagonas.

Išvados liečia ir kariuomenės 
jungtinį štabą. Po apklausinė-

Alg. Mackus, J. švedas;

dėl atomų
Amerika ir Anglija Ženevo

je derybose dėl atominių ban
dymų uždraudimo nuėjo dar į 
nuolaidas: vietoj 20 sykių kon
trolės nusileido iki tarp 12 ir 
20. Sovietai buvo pasiūlę tris, o 
dabar ir naują siūlymą atmetė 
kaip nesvarstytiną.

Ar Sovietai sprogdina?
Prezidento Kennedy patarė

jas nusiginklavimo reikalam 
John McCloy mano, kad Sovie
tai daro atominius bandymus, 

politines laisves. Jo priešai išbė- Tokią išvadą jis daro iš spro
giojo Į Kubą, Meksiką, Jungti
nes Valstybes. Trujillo pageri
no savo respublikoje ūkinio ir 
kultūrinio gyvenimo sąlygas: pa 
kėlė švietimą tiek, kad 
proc. beraščių liko tik 4 
statė modernius namus 
ninkam, plėtė pramonę.

šalinęs. Valdžia esanti kariuo
menės rankdse. Kiek jo nužudy
me turėjo reikšmės Castro a- 
gentai, dar neaišku.

Trujillo valdė 2.5 milijonų 
respubliką nuo 1930. Valdė 
griežta ranka, likviduodamas

iš 70 
proc., 
darbi-

New Yofke. džiūgaudami dėl 
Trujillo nužudymo. Į Dominin
konų Respublikos konsulatą Įsi
veržė politinių priešų gauja ir 
ėmė daužyti, demonstruodami, 

- kad jie nemoka laisvėm nau
dotis. ir policija juos suėmė.

Generolam 15 metų
Paryžiuje karo teismas gegu

žės 31 nuteisė generolus Chal- 
le ir Zeller po 15 metų kalėji
mo už vadovavimą sukilimui 
Alžire. Gen. Salanas lig šiol 
nesuimtas.

— Washingtone Amerikos. 
Anglijos ir Prancūzijos specia
listų grupės tariasi dėl priemo
nių naujai Berlyno krizei su
tikti. Amerikos grupei vadovau
ja Achesonas.

— Olandijos - Venezuelos 
lėktuvas gegužės 30. pakilęs iš 
Portugalijos, ore sprogo ir nu
krito į Atlantą, žuvo 61.

Kad viršūnės turėtu nuopelnų 
ją iš ten išimti.

Ženevoje 14 konferencija dėl 
Laoso akligatvyje nuo pereitos 
savaitės trečiadienio. Amerika 
pateikė faktus, kad komunis
tai laužo ir toliau paliaubas 
Laose. Kol šitas laužymas nė
ra sustabdytas, Amerikai nėra 
prasmės toliau posėdžiauti. So
vietai į tuos laužymo faktus 
nenori dėmesio kreipti ir siūlo 
svarstyti jų siūlomą Laoso neu
tralumui; jei jų siūlymas nebus 
svarstomas, jie nemato prasmės 
toliau posėdžiauti. Anglai ieško 
ir vėl kompromiso. Bet vargiai 
jis bus priimtas, iki susitiks 
.Kennedy ir Chruščiovas.

Atmetė Vakarų nuolaidas ir Pasiryžimas rizikuoti karu 
dėl atomu gali Ulbėti nuo karo. Jei

gimų. kurie užregistruoti prie 
Baikalo ežero, Sibire, kur pa
prastai būdavo daromi atomi
nių ginklų bandymai. Jo nuo
monei priešinasi atominės ener
gijos komisijos pirmininkas Sea 
borg.

AR SKIRST! Į MENULĮ?
Gallupo institutas rado, kad 

viešojoj opinijoje 33 proc. pri
taria prezidento Kennedy pla
nui skirti papildomų lėšų kelio
nei į mėnulį organizuoti; 58 
proc. pasisako prieš ir 9 be 
nuomonės. Tarp pasisakančių 
prieš yra tokių motyvų: “Ge
riau tuos pinigus suvartoti šios 
planetos reikalam”. O tų pini
gų reiktų kelionei paruošti 
milijardų.

Chruščiovas tiki, kad Vakarai 
dėl Berlyno nekariaus, tai Va
karuose taip pat tikima, kad 
Chruščiovas dėl Berlyno neka
riaus, kada matys Vakarų rizi
ką kariauti. Dėl to Vakaruose 
ir stiprėja tas paradoksinis įsi
tikinimas, kad norint išvengti 
karo ir norint išvengti naujų 
nuolaidu reikia pasiryžimo ka
riauti.

Tokį įsitikinimą Vakaram la
biausiai sutvirtino Quemoy pa
tirtis. Kai dėl Quemoy buvo 
parodytas pasipriešinimas, Mas
kva davė Įsakymą Kinijos ko
munistam sustabdyti puųlimus, 
nes grėsė pavojus, kad karas 
gali išsiplėsti iki atominių gink
lų pavartojimo. Quemoy istori
ja sustiprino Vakaruose tikėji
mą, kad tas pats būdas gali 
būti sėkmingas ir dėl Berlyno, 
vengiant pirmojo šūvio.

Anglija labiausiai privengia 
šio plano. Ji mieliau pasirink
tų ne karini pasipriešinimą, bet 
rytų Vokietijos pripažinimą ir 
jos kontrolę ryšiam su Berly
nu. Tačiau dabar ir anglam aiš
ku, kad rytų Vokietijos pripa
žinimas būtų tik pirmas žings
nis tolimesnėm nuolaidom, ku
rios ves į išsikraustymą iš Ber
lyno. Rytų Vokietijos naujas 
žingsnis būtų, kaip aiškina J. 
Alsop (NYHT), sustabdyti gink
lų gabenimą vakarų kariuome
nei Berlyne, kad ji būtų at
kirsta nuo tiekimo. Ar tada Va
karai galės pasiųsti šarvuotas 
kolonas, syki praleidę galimy
bę jom ginti savo teises; tada, 
kai jas bus perleidę rytų Vo
kietijai, ją pripažindami? Tada 
bus žymiai sunkiau nei dabar.

šitokį argumentai yra gyvi 
dabar. Anglijos min. pirminin
kas Macmillanas jų akivaizdo
je esąs pritaręs planui. Supran
tama dėl to ir Kennedy kelio
nė po pasimatymo su Chruščio
vu į Londoną — ne tik pain- 

. . . . . ... formuoti apie pasitarimus, bet
į **** «* <*

ju atstovu WMhington«. Berlyno tebegalioja.
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iš vidurio apygardos (Cleve- 
lando, Detroito, Pittsburgho)— 
St Barzdukas, J. Bachunas, 
muz. Alf. Mikulskis, Alg. Nas
vytis. Vyt. Kamantas;

iš Naujosios Anglijos — dr.
P. Vileišis, dr. B. Matulionis, 
Vyt. Izbickas, A. Giedraitis, O. 
Ivaškienė;

iš rytų apygardos (New- Yor
ko) — kun. L. Jankus, dr. E jimo Kongreso komisijoje šta- leidžiamos kalbos: kaip prezi- vvilliam oavio orms-

vo vadovybės pasitikėjimas yra dentas gali pasitikėti dėl Ber- by-oorb, buvę* vaistyto*

ją rėmė, tačiau Kongrese tebe-

Armanienė, J. Šlepetys, dr. B.
Nemickas, Pr. Naujokaitis, VI. kiek pakirstas. Nors apsaugos lyno likimo, kada karinė vado- 
Dilis, Vyt Volertas. St. Dzikas. sekretorius McNamara tvirtai vybė prakišo Kubos reikalą.

seka.su
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darbininkas

Reikalingas nors ir nelengvas kritiškas žvilgsnis
“Becirandaat dviejų tauty

bių ir dviejų vertybinių kelių

čįjOM. Čia turėtų pasireikšti 
dabartinio jauno lietuvio inte- 

, lektualo tipas”.
' Taip turėtų būti. Tokį kelią 

lietuviui studentui siūto Stu
dentų Gairės Nr. 4. Kelias tei
singas tam, kuris nori būti in
teligentas, gyvenimą suprasti 
kritiškai ir konstruktyviai.

Netiesioginis atsakymas į tą tas nesidomi 
siūlymą yra tose pačiose Gai
rėse, rašte apie “Studento tra
diciją ir misiją’*. Kritiškai su
gretinamas studentų pasireiški
mas kituose kraštuose ir Ame
rikoje ir padaroma išvada: “Jei 
viso pasaulio studentija savais 
radikaliais žygiais ir požiūriu 
yra svarus istorinis faktorius... 
tai JAV studentija atrodys lyg 
miegantis begemotas. Atrodo, 
kad Amerikos studentijos ne
palietė tipiška studentui sąmo
nėjimo aplinka”.

Po tokio kritiško žvilgsnio 
netiesiogiai eina konstruktyvi 
išvada ir lietuviui, kuris auga 
toje pačioje amerikinių studen
tų aplinkoje — atsiplėšti nuo 
ano “miegančio begemoto”, do
mėtis visuomeniniu gyvenimu 
ir jam duoti toną, tokiu būdu 
atlikti savo misiją ..

• Taip turėtų būti. Bet ne vi
sada taip yra ...

“Kiek Sąjungoje (Studentų), 
tiek ideologinėse1 organizacijo
se yra jaučiamas didelis susi
domėjimas Amerikos politiniu 
gyvenimu, šis susidomėjimas ir 
kai kurių jau aktyvus įsijun
gimas į Respublikonų ar Demo
kratų partiją yra niekas kitas 
kaip reikšmingas įaugimas į šio 
krašto aplinką”. — Tokias iš
vadas apie lietuvius studentus 
yra padariusi, anketos daviniais 
pasirėmus, V. Gegevičiūtė (Stu
dentų Gairės).

Kaip lietuviai studentai įau
ga į šio krašto aplinką, kaip 
prisiima šios aplinkos sudary
tą opiniją, kuria ne visada pa
siseka ir studento kritiškam 
protui įvertinti, rodo tas pats 
raštas apie “Studento tradici
ją ir misiją”. Ieškodamas prie
žasčių, kodėl Amerikos studen
tija esanti tokis “miegantis be
gemotas”, autorius samprotau
ja: viena iš priežasčių tai “kai
miškas konservatyvizmas”, ku
ris uždedąs kontrolę visuome
nei. Dėl jo akademinis gyveni
mas neturįs laisvės. “Net vals
tybiniuose universitetuose radi
kalesnių pažiūrų profesoriui re-

gę gyvenimo problemas sutikti kritiškai, tik no visi kritikos verti dalykai patenka f kritikos 

malūną. Abejopę psvyzdžię rėdo Studento Gairės.

žyta ir nuolatos varžoma. Pas- nustembi tokiu tvirtinimu, pa
latinis tokių suvaržymų, kuris sakytu bendrais žodžiais, ir 
iššaukė didelę reakciją libera- imi juos lyginti su dienos spau

doje paskelbtais konkrečiais 
faktais apie tas akademines 
laisves. Antai, N.Y. Times ge
gužės 17 minėjo Princeton, 
Harvardo, Califomijos univer
sitetus, kurių profesoriai skel
bė viešus laiškus prieš Ameri
kos kišimąsi į Kubos reikalus. 
Žurnalas Time gegužės 19 su
minėjo, kad 40 universitetų 
profesoriai panašiai pasisakę. 
Ar juos už tai kas meta iš uni
versitetų?

liųjų pažiūrų inteligentijoje, bu
vo neseniai įvestas vadinamas 
‘Loyalty oath*.

Vadinasi, Amerikos studen-

reikalais, nes nesą akademinės 
laisvės, o akademinės laisvės 
nesą, nes ją varžąs “konserva
tyvizmas”.

žinodamas, kad Amerika yra 
tokis kraštas, kuris pagrįstai 
didžiuojasi laisvių perteklium,

SPAUDA

FONTANAS Druskininkų kurorte, Lietuvoje.

Baltiporęje John Hopkiųs uni
versiteto dėstytojas.

Dar daugiau: Queens Colle
ge pasikvietė paskaitom Sovie- 

,tų delegacijos prie Jungtinių 
Tautų sekretorių '...

Ką toki dienos faktai sako? 
Ar jie patvirtina Studentų Gai
rių bendrais žodžiais pareikštą 
teigimą, kad profesoriai neturi 
laisvių ir kad tas laisves pa
glemžta “konservatyvizmas”? 
Faktai rodo, kad kalbos apie 
laisvių nebuvimą, kaltinimas 
už tai “konservatyvizmui” te
bus teisingas, jei konservaty- 
vizmu vadinsim universitetuo
se įsigalėjusias, tradicijas su
sidariusias, įsipilietinusias, su- 
sikonservavusias ir tiesą, mo
nopolizavusias komunizmui pa
lankias nuotaikas, kurios užde
da kontrolę ir cenzūrą bet ko
kiom naujesnėm, radikalesnėm 
antikomunistinėm pažiūrom.

Kitaip tebus tik nekritiškas 
jo ryšio su komunistine veik- pasidavimas aplinkai, iš kurios 
la, tarnaujančia Amerikos prie
šui. Esą dr. Linus Pauling te
bevaro priešo naudai propagan
dą, tačiau jis tebetęsia savo 
paskaitas Caltech; dr. Robert 
Oppenheimer prisipažino rėmęs 
priešą, bet jis tebėra Prince- 
ton pažangiųjų studijų institu
to narys; Owen Lattiinore, ko
munistam nusipelnęs, tebėra

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue

nėjo, kad Nassau Community 
College atleisti du dėstytojau 
Pagal kolegijos vadovybės pra
nešimą. atleisti dėl “nepakan
kamo profesinio standarto**. 
Pagal jų ir jiem ginti susida
riusio komiteto pareiškimą jie 
atleisti dėl jų griežto antiko
munistinio nusistatymo. Jų iš
metime rolę suvaidinęs ir Em- 
ergency Civil Liberties Com- 
mittee, kuris senato vidaus sau
gumo komisijos sąrašuose pa
žymėtas kaip prokomunistinė 
organizacija.

Kitos rūšies faktų pateikė 
Our Sunday Vtsitar gegužės 14. 
Priminė, kad akademines lais
ves tebeturi ir tie, kurie turė-

išsivaduoti ir skatino Studentų 
Gairės.

P. S. Ir anas pareiškimas, 
“didelę reakciją” prieš lojalu
mo priesaiką, gauna tikslesnės 
prasmės šviesoje konkretaus 
fakto, kurį priminė The Tab- 
let: “tik apie 45 kolegijos ir 
universitetai iš 1,300 pasisakė 
prieš lojalumo priesaiką”.

du komunikatai
— “Kol tatai nei vykdyta ... 

daryti visas pastangas, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir toliau kas metai skelbtų pa
vergtų tautų savaitę”;

— “Kad radio Free Europe 
nedarytų diskriminacijos lietu
viams, latviams ir estams”...

— “Kad Voice of America 
be bendrinių informacijų lietu
vių kalba skirtų daugiau lai-

Elizabeth, N. J.

Skyrių veda JONYNĄ SISIENB

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

LIETUVĄ. UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus'

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom; Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHAEDST., N. Y . C. GB 7-1130 '

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. įrašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K&KFABR1CS

1158 East lersey Street Elizabeth. N. J.
Telefonas: Elizabeth 4-1711 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 39.50 už pilną eilutę

vių kalba skirtų daugiau lai- r- 
ko lietuviškai tautinei, politinei t 
ir kultūrinei informacijai”. |

Ko nėra abiejuose komuni- 
katuose
Nors Vliko komunikate su

minėtas reikalavimas kelti Bal- ; 
tijos valstybių klausimą Jungti- ; 
nėse Tautose, tačiau nei jame ; 
nieko neužsiminta apie tos rū- ; 
šies konkretų reikalavimą, ku- ; 
rio siekia šen. Kuchel rezoliu- ; 
cija.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai

Konferencija ir
Keno iniciatyva

Draugas gegužės 16 paskel
bė pasikalbėjimą su Vliko pir
mininku dr. A. Trimaku. Jame 
yra klausiamas: “Kieno inicia
tyva buvo sukviesta ir kas vy
ko Lietuvos veiksnių laisvini
mo konferencijoje?”. Atsaky
mas: “Iniciatyva dėl tokios kon
ferencijos kilo Vlike dar perei
tais metais t.. Konferencijos 
uždavinys buvo pasisakyti dėl 
suderinimo visų veiksnių su pa
vergtu kraštu, dėl baltų veikė
jų bendro darbo išplėtimo”.

Konferencija nutarusi sude
rinti darbus, užmiršo suderinti 
pareiškimą apie tos konferenci
jos darbus, ir buvo paskelbti 
du komunikatai — Alto ir Vli
ko. Skirtumai parodo, kam dau
giau dėmesio skyrė vieno ir 
antro komunikato redaktoriai.

Ko nėra Vliko komunikate

Naujienos gegužės 8 ir Drau
gas gegužės 10 paskelbė Alto 
paruoštą komunikatą. Jame yra 
konferencijos nutarimas:

“Laikytis seniai sutarto dar
bo pasidalinimo taisyklės, jog 
Amerikos piliečių politinei veik
lai šioje šąlyje vadovauja Altas, 
o lietuvių veiklai kitose šaly
se vadovauja Vlikas” (nepasa
kyta, kas lieka kitiem dviem

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW VoRK 2, N. Y. -

TeL: AL 4-8319

apie 1961 metę įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.KOLONIZUOTOJE UETUVOJE

šachmatų čempionas
Vilniuje gegužės 3 V. Mikė

nas laimėjo Lietuvos šachma
tų čempiono vardą 1961 me
tam. Po jo ėjo Vistaneckis ir 
Lapenis.

Ukrainiečię kultūros dienos 
Gegužės 6 Vilniuje buvo pra

dėtos ukrainiečių kultūros die
nos. Atvyko ukrainiečių cho
ras, baletas, menininkai, rašy
tojai. Jie vyko toliau į Klaipė
dą.

Sėja
Partija ir valdžia paskelbė, 

kad gegužės 3 sėjos visoje Liė> 
tuvoje buvo atlikta vidutiniš
kai 72 proc. Barė. įspėjo ir 
minėjo tuos rajonus, kurie sė
jos tebuvo atlikę tik 60 ar net 
30 procentų.

Namę remontai
Vilniaus Turgaus gatvės Nr. 

39 namo gyventojai Rybakov, 
Mikriukova, 1 
kreipėsi Į namų valdybą, į ra
jono vykdomąjį komitetą dėl 
namo remonto, stogo, durų ir — “Lietuvos, Latvijos ir Es- 
kt. “Bet į mūsų prašymus nie- tijos kolonialinis pavergimas 
kas nekreipia dėmesio. Rajo- turi būti keliamas Jungtinėse 
no vykdomasis komitetas ir na
mų valdyba, matyt, taip apsi
prato su skundais, kad nebema
to reikalo nė atsakinėti į juos". 
Kreipėsi ir Į vyr. inžinierių, 
kuris atsakė: “Rašykite ir skųs-
kitės. kam norite, o padaryti laisvi rinkimai Jungtinių Tau-

200 j Kazachstaną
Iš Vilniaus pasiuntė traukini 

su mašina ir reikmenim į Ka-biniai universitetai neturi au
tonominės tradicijos ir todėl, zachstaną elevatoriam statyti, 

.gal būt, akademinės laisvės Išvyko ir 200 lietuvių iš Vil- 
problema visuomet buvo gyva niaus, Kauno. Akmenės ir kt. 
Amerikos visuomenėje. Profe- — mūrininkų, dailydžių. beto- 
sura visą laiką jautėsi suvar- nuotojų ir kt.

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Clrde 5-T711

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty 
PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----04
Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3^š%

31/2%
PER MTT

PER METUS
metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

' NORMALUS DIVIDENDAS 
METUS METU KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

*... kur jū*v pinigai tarnauja tik jums!”
Eartern Parkvay Office: 

539 EASTERN PARKVVAY 
at Nostrand Avenue 

Pirmadieniais - Penktadieninis 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 Iki 8 v 
PResident 3-7000

Brodwav Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. rvto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

BROOKLYN, New York

veiksniam, kurie dalyvavo kon
ferencijoje — L. Laisvės Komi
tetui ir Balfui).

“Įsijungdami į laisvosios žmo
nijos kovą su totalitariniu ko
munizmo despotizmu, mes iš sa
vo pusės geidžiame, kad de
mokratinių valstybių vadovybės 
nesitenkintų apsigynimu nuo 
priešo, bet stengtųsi paveržti 
iniciatyvą ir pereiti į puolimą 
laisvės ir demokratijos vardu”.

Ko nėra Alto komunikate

CORPORATION

buy about $2 billion in U.S.

Darbininkas gegužės 16 pa
skelbė Vliko komunikatą, ku
ris tą Alto komunikate bendrais 

Eršov. Šagoiko žodžiais kalbamą demokratinių 
vadovybių perėjimą į puolimą 
sukonkretina:

way.
You decide hmr much » to 
be sėt asade firom yuur pay- 
check. (The average m 
about $20 a mdnth.) The

about it: you don’t nrias 
the money because you

to pey 3%% interest to 
maturity. Your Bonds are

Tautose”, reikalaujant ištirti d.S. SM/ĮN GS B 
ten Sovietų padarytus genoci
dinius nusikaltimus; reikalau- YOUR NAME 
jant. kad Sovietų kariuomenė. HERE
policija ir administracija būtų į* » y—y j

išvesta iš Lietuvos ir daromi jgE žSįįi*

mes nieko negalime' tų priežiūroje:
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Licensed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis 
SSSR dalį.
SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
e NEW YORK 3, N.Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456

j bet kuris

OI 5-8808BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė.

► • LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street
• PATER8ON 1, N. J, 99 Main Street
• NEW HAVEN, Conn^ 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446
• PITTSBURGH 3, Pa„ 1015 E. Carson Street — Tel.? HU 1-2750
• WORCESTER, Mass., 174 Miiibury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRANCK, Mich„ 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1575
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, III., 201 W. Chicago Avenue — TeL: BR 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel.: F16-1571
• NEWARK 3, N.J„ 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė.
• WATERBURY, Conn., 6 John Street —
• GRANO RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė., N.W.
• PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel.: GR
• DETROIT, Mieh, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI
• ATHOL, Mass^ 61 Mt. Pleasont Street — CH
• LOS ANGELES O Calif^ 960 So. Atlantic Blvd. — AN
• VINELAND, N.J„ WeM Landi* Avė., Greek Ortbodo* Club Bldg.

Skyrire atiderytas penktadieniais, MtaAenlais ir sekmadieniais

Tel. H Y 1-5290 4
rel.; FO 3-8569 4
Tel.: MU 4-4619 J

Tel.
Tel. WA 2-4035 

: PLaza 6-6756 
GL 8-2256 

2-6387 
1-5355 
9-6245 
1-2994
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♦ę davinių, kuriboca pažymėta, 
kurio laikraščiai ar laidiniai 
yra įdomiau priminę Baltijos 
kraštus apskritai ar Lietuvą linai priklauso nuo vakarų pra- 
sperialiai. monės.

Toliau suminimas laikraščio Religinis gyvenimas Lietu- 
vardas, data, vieta ir jo pa- vajo 
reikštos mintys. La vio catholiųue illustrė

K WOHtR mm CauvriOM) By FRA NCISCAN F ATKERS 
teis UMte. mi AMERIKĄ. LOS 
, DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

PAltBINIHKAS
bhbS*b
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i ni.įĮ

Lietuva, lietuviai ir Baltijos kraštai prancūzu spaudoje
. ■ • - • _ -- • ~ ■ . y *■ y: < '* -• • •? .

Britanijoje, Austrijoje ir Vak. ti į t Sovietus' ir tau buvę pa- Hanche”.
Vokietijoje. Gaunasi išvada, 
kad Sovietų natūralaus gazo 
gamybos pakėlimas didelia da-

Triumfuojantis ko
munizmas tuoj uždėjo savo re
žimą ir per kelis mėnesius že- 

. ... mės buvo kolektyvizuotos, ūki- 
jvamom progom pajutimais suvayti j kolchozus ir

skelbta 5 rugpiūčio 1940 m.

metais yra paskelbęs ir primi- .

Turime veikti laisvojo pasaulio opiniją
Dvidešimties metę sukaktis šaulio visuomenę, kai spaudoj 
Suėjo jau dvidešimt metų nuolat skaitome, apie nacinės 

nuo tų baisių dienų, kai rusiš- Vokietijos nusikaltimus, kurie 
okupantasx buvo sustabdyti prieš šešiolika 

metų, o retai užtinkame žinių, 
vaizduojančių šiandieninį komu
nistinį terorą, turime daryti vi
sa, kad laisvojo pasaulio spau
da, radijas, televizija nuolat pri
mintų. jog yra nemaža dalis 
pasaulio, kur negalioja jokia 
teisė, kur vyrauja smurtas ir 
teroras, melas ir apgaulė, kur 
siautėja kolonializmas, nepaly
ginamai aštresne forma, kaip 
jis kada yra buvęs Afrikoj ar 
Azijoj.

Minėdami dvidešimties metų 
sukaktį nuo komunistinio tero
ro masinio pasireiškimo pra
džios, ryžkimės kelti to teroro 
apraiškas ir veikti laisvojo pa
saulio opiniją.

1. Tų baisių įvykių minėji
mus renkime, kur galima, sykiu 
su latviais ir estais. Jų progra
mą skirkime ne vien sau, o 
pirmoj eilėj to krašto visuome
nei, kur gyvename. Kalbėtojais 
būkime ne tik patys, bet kvies- 
kime ir žymius tų kraštų žmo
nes.

PIETRO LEONI, S. J.

kas komunistinis 
pradėjo masiniu būdu vykdyti 
negailestingas deportacijas. Vi
si tie, kurie išgyvenome anas 
tamsias dienas, ir šiandien ne
galime ramiau apie jas kalbėti. 
Dešimtys tūkstančių nekaltų 
lietuvių — vyrų, moterų, vai
kų, senelių, sveikų ir ligonių 
— buvo kraunama į sunkveži
mius, vežama į prekinius vago
nus ir nežmoniškose sąlygose 
gabenama baisiam likimui, daž
niausiai lėtai mirčiai, toli nuo 
tėvynės.

Kai antrojo pasaulinio karo 
pabaigoj mūsų tautai nebuvo 
grąžinta jos neginčijama teisė 
gyventi laisvai savo nepriklau
somoje valstybėje, vėl grįžo tie 
patys okupantai ir dar baises
niu būdu gabeno į vergų stovyk 
las šimtus tūkstančių mūsų bro
lių ir seserų. Per tuos dvide
šimt metų didelė dalis ištrem
tųjų mirė nuo bado, kančių, 
nepakeliamo darbo. Daliai liku
sių gyvų buvo leista neseniai 
išeiti iš vergų stovyklų ar net 
grįžti į Lietuvą, tik praradus 
sveikatą, praradus visa, ką žmo
nės turėjo prieš okupantam įsi
veržiant, ir net netekus teisės 
gauti žmoniškesnį darbą, sun
kus pasidarė grįžimas ir į savą
jį kraštą. Pati sovietinė santvar-

2. Kur įmanoma, vykdykime 
viešas demonstracijas miestų 
gatvėmis su atitinkamais pla
katais. Rūpinkimės, kad to
kios demonstracijos būtų gau
sios ir tvarkingos.

ka yra melo ir teroro pagimdy- 3. Minėjimuose ir demonstra-
ta ir tuo laikosi. Jeigu per pa- cijose priimkime atitinkamas 
staruosius keletą metų bent rezoliucijas, reikalaujančias Lie- 
viešai buvo vengta vykdyti de- tuvai laisvės, ir jas siųskime 
portacijas, tai dabar štai išleis
ta nauji įstatymai, kurie įga
lina ne tik naujas deportacijas, 
bet ir žudymą vietoje. Sovie
tų Sąjunga niekada nebuvo į- 
statyminė valstybė. Ten vyko 
ir vyksta valdančios grupės 
savivaliavimas.

Kai sovietinė propaganda 
stengiasi užliūliuoti laisvojo pa-

savo kraštų valdžios žmonėms. 
JAV lietuvių tarpe šiuo metu 
vykdoma plati akcija už prave- 
dimą mums tikrai svarbios re
zoliucijos Kongrese. Toji akci
ja vykdoma didžiojo laisvės 
krašto piliečių iniciatyva ir pa
stangomis. Neturime formalios 
galios tiesioginiai į tą akciją

(Nukelta į 4 psl.)

VATIKANO SNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(16)
Išėjo į duonos dalinimo pa

talpą, mane uždaręs iš lauko. 
Patalpoje po valandėlės vis-

PARYŽIAUS vaizdas iš Notre-Dame bokšto.

nęs Baltų kraštų dramą ir nu
rodęs labai ypatingas jų anek
sijos sąlygas ir dar vieną kar
tą ragina atstatyti istorinę tik-

priversti dirbti po valdžios laz
da. Šiandien galima suvesti 
tos operacijos balansą. Visose 
trijose respublikose tarp 1940 
ir 58 metų sėjamas javų plotas 
sumažėjo 47 proc. ir javų der
lius 59 proc. 1940 metais (blo
gi) iš ha užderėjo 10,7 kvinta- 
lo, o 1958 (išimtinai geri me
tai) nukrito iki 8.2, t. y. suma-

nių naikinimą. Jų pagrindinis 
metodas yra slaptas sociologi
nis kolonizavimas: administra
cinė aneksija visa ko, kas su
daro socialinį, visuomeninį vie
netą. Infiltracinė technika “val
dančio branduolio” yra pagrin
dinė komunistų revoliucinėje 
kovoje už valdžią, ir ji tebevei
kia ją užgriebus. URSS slaptai 
“kontroliuoja ir diriguoja” sa
vo naudai visas kompartijas, 
ekonom. organizacijas, kultūri
nes ir tikybines. Pavergimo 
technika identifikuojasi su so-

A

Le Parisien libėrė, 27.12.60. 
Moderniškų gydų - vadovų “Le 
Monde en couleurs” leidėjai iš
leido svarų ir plačiai iliustruo
tą veikalą “L’URSS, un portrait 
en couleurs”. Tokio albumo iki 
šiol nebuvo. Įvade Baltijos kraš
tai (Latvija, Lietuva ir Estija) 
yra labai keistai priplakti prie 
grynai sovietinių provincijų.

Kaip laisvasis pasaulis talki
na Sovietam dujas vesti

La vie francaise, 30.12.60 So
vietai turi su viršum 160 žino
mų natūralaus gazo šaltinių. 
1965 jo produkcija turėtų pa
siekti 148.3 milijardus kub. 
metrų. Gazo vamzdžius numaty
ta pravesti ir į Baltijos kraš
tus. Planas numato 26,(XX) klm. 
naujų vamzdžių. Kadangi Sov. 
pramonė nepajėgia tiek paga
minti, tai jų užsakyta vakaruo
se. Italija turi užsakymą 240, 
000 tonų plieno vamzdžių. Japo
nija 250,000 tonų (per 3 me
tus). Taip pat užsakyta Didž.

Baltijos respublikų paskelbimą 
ir pripažinimo , datas, išvaroma 
jų taikos ir nepuolimo sutartis 
su sovietais, 23.8.1939 Hitlerio

STkZZZ’HeZikT 

SSR komunistų partija kiek 
vienoje socialinėje grupėje yra 
visagalė ir nematoma valdovė. 
Sėkmingai kovoti su komuniz
mu reikia tiksliai nurodyti ko-' 
monistinę realybę. Tai yra ne
pertraukiamas uždavinys, nes 
jų propaganda nuolat gimdo 
naujas versijas ir naujas iliu
zijas, arba atnaujina senas, apie 
kurių melą jau yra užmiršta. 
Svarbu yra išaiškinti komuniz
mo universalinio pavergimo 
techniką, ir rezistencija vyks 
normaliai, nes dar yra pasau
ly laisvų žmonių, trokštančių 
teisybės, bet demoniškai ap
gaudinėjamų.

Rivarol 5.1.61 La Semaine 
dės Congres. Lucien Rebatet. 
Vidaus politikos diskusiniame 
straipsny dėl kolonizacijos tarp 
kita ko rašoma dėl “kolonia
lizmo nuodėmės” pareiškia: le 
Rėverąnd mums dar niekuomet 
neišaiškino, kodėl URSS, tarp 
kitko, kolonizuotoja Baltų ir 
Turkmėnų, yra išbaltinta nuo 
tos nuodėmės, nuo to nusikal
timų nusikaltimo.

Courrier du Loiret, Pithiviers, 
24.12.60. Vakarai baigia savo 
imperijų dekolonizaciją, o UR
SS tebelaikė po savo jungu 170 
milijonų žmonių pavergtų ca
rų ir aneksuotų po karo. Pa
vergtų valstybių tarpe išvardin
ta Latvija, Lietuva ir Estija.

Le Messager de l'Afrigue 
Francaise, Alger, 29.12,60. Spa
lio 2 D. Dillon JAV sekretorius 
Chicagoje pasakė prakalbą, ku
rioje URSS pavadino kolonia- 
line valstybe ir pavartojo to
kius argumentus: 3 Baltų ne
priklausomos v-bės buvo jėga 
inkorporuotos į Rusiją 1940; 
Kazachstano tikri gyventojai 
dabar besudaro 30 proc., tuo 
tarpu kai seniau jie sudarė 57 
proc. Į tą kalbą “Pravdą” 28 
spalio atsakė ilgu straipsniu, 
kad išaiškintų savo skaitytojam, 
ką Baltijos kraštai lafmėgo, 
įstodami į Sovietų Sąjungą ir 
kodėl sumažėjo Kazachstano 
gyventojai.

Viso pasaulio komunistai yra 
* gavę direktyvas atsikirsti į so

vietu kolonializmo priminimą 
įrodymas: L’Humanitė tuoj pat 
atsako į “Figaro” straipsnį apie 
Sov. kolonializmą URSS musul- 
onų apgyventuose kraštuose.

Voici Pourųuoi 26X61 15 me
tų koegzistencijos. Nuo 1944 
Sov. Sąjunga, kurioje, kaip pats 
Leninas pripažino, tebuvo tik 
43 proc. rusų, tretysis interna
cionalas užkariavo ar aneksavo 
žemių su 900 milijonų gyvento
jų e— Baltijos kraštai (Lietu
va, Latvija, Estija), Lenkija ir 
kt.

Pavergtieji ii nervo šaukia 
pagalbos

Journal de Tohėran 3.1.61 
įsidėjo Cummings didelę kari
katūrą: Chruščiovas su užrašu 
ant pilvo: self govemment for 
new Nations! ant lenciūgo tem
pia narvą, atiduodamas pagar
bą, pristato Kongo (negras su 
revolveriu vienoje rankoje, ki
ta įsikabinęs į medį) ir Alžyras 
(arabas su šautuvu atiduoda pa
garbą, Updamas per lavonus). 
Iš narvo okujmotos tautos kiša 
rankas ir Šaukia pagalbos, ant

kolą <iėl Baltų kraštų, Moloto
vo 31 spalių 1939 m. dekliara- 
ciją, 6.6.1940 L’URSS ultimatu
mas ir 17 birželio rusų kariuo
menė okupuoja Baltų kraštus 
ir inkorporuoja juos į URSS.

L'Arche, 12.60. Jau maždaug 
prieš tūkstantį metų žydai, gy
venantieji Reino ghetto, pradė-

irgi sumažėjo, avių 20 proc., 
karvių 25 proc. Toks yra 20 
metų komunizmo balansas. Pa
žymėtina, kad traktorių skai
čius yra padidėjęs iš 34,000 
iki 52,000 ir kombainų dabar 
yra 5.300 (1940 jų nebuvo nė 
vieno). Visa tai daug pasako, 
kokias negeroves komunizmas 

jo kalbėti vokiečių viduramčių atneša žemės ūkiui ir kas mus 
kalba ir ją taikyti savo reika
lavimam ir mentalitetui. Ta nau 
ja tarmė ydiš greit išsiplatino 
Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, 
Balkanuose ir Karpatuose. Iš 
kiekvieno krašto ydiš pasiėmė 
vietinių žodžių ir išsireiškimų.

Baltijos kraštuose sumažėjo 
žemės ūkio gamyba

Le .Messeger de l'Afriųue 
Francaise, Alger, 8.12.60. Prieš 
20 metų, 1940 m. vasarą UR
SS užgriebė, prie Baltijos jū
ros, tris mažas respublikas — 
Lietuvą, Latviją, Estiją. Naudo
damasis proga, kad Prancūzija 

tografijas ir komentuoja straips buvo vokiečių okupuota ir kad 
Hitleris buvo užimtas pasiruo
šimais pulti Angliją, Stalinas 
užpuolė ir aneksavo tas tris 
tautas. Iš kitos pusės paktas 
su Hitleriu jam davė “carte

perspausdino iš “Ogoniok”vfo-

nį “sviataja Rumba”, iš kurio 
matyti, kad Lietuvoje vyksta 
“baisūs” dalykai: vaikai mel
džiasi bažnyčiose ir kad jauni 
darbininkai veda krikščionišką 
gyvenimą.

La Coirx, Dimanche, 25.12. 
60. Komentuojamas antireligi
nės propagandos straipsnis, til- 
pęs URSS komunistų jaunimo 
laikrašty, iš. kurio matyti, kad 
Lietuvoje vyksta intensyvus re
liginis gyvenimas.

Le Pcpulaire, 25.12.60 ir Not
re Commune, Puteauq(Paryžiau 
auto fabrikų darbininkų gyve
nimas priemiestis) 24.12.60, tal
pina tą patį straipsnį, kuriame 
atsakoma Į “France-URSS” gr. 
mėn. tilpusi, paaiškina skaity
tojam, kaip Latvija, Lietuva ir 
Estija pasidarė sovietiškos, pa
čios siuntusios savo delegacijas 
į Maskvą prašyti jas integruo-

laukia, jei jis galėtų pas \nus 
įsikurti.

Sovietinės kolonijos taip ir 
liko nedekolonizuotos, ir nie
kas apie jas nekalba

Itinėraires, Gruodžio 1960 
vedamasis. 1916 m. Leninas 
paskelbė, kad rusų imperijos 
kolonijos ploto atžvilgiu buvo 
antros pasauly ir trečios gy
ventojų skaičiumi. Kas šitas 
rusų kolonijas ir kada koloni
zavo? Niekuomet. Nei Leninas, 
nei Stalinas, nei Chruščiovas. 
Nėra jokio klausimo. Nėra pa
stebėta jokio išsitarimo, pro
jekto ar pažado. Rusų koloni
jas, paties Lenino pripažintos 
kolonijom, pats Leninas ir jo 
įpėdiniai išsaugojo Sovietų im
perijoje. Naujo kolonializmo 
išradėjas, komunizmas, yra ne-

EIFELIO bokštas Paryžiuje.

nerodė didelio entuziazmo reli
giniam pašnekesiam. Mokėjo 
kiek ir pasišaipyti, bet aš tai 
laikiau jo neišsilavinimo ap
raiška. Valodia buvo sunkesnis

vėliau mane įspėjo, kad atpa
žinti latrus yra pavojinga. Tu
rėjau dabar to latro saugotis. 
Kai išėjo iš karcerio, man smo- 

kas nutilo. Tik po kurio laiko gė, nutrenkdamas žemėn aki
nius. Maniau, kad tuo viskas ir 
baigsis. Deja ... Mane dar pa
šaukė tardytojas, surašęs duo
nos vogimo protokolą. Suminė
jo vardą ir pavardę. Pareiškiau, 
kad nežinau nei pavardės nei 
vardo, tik patį įsilaužimo fak
tą

— Mes žinome, — man at
sakė. — Ar gali liudyti, kad 
grasino peiliu.

— Taip.
— To ir pakanka, — užbai

gė tardytojas.

išgirdau beldžiant ir šaukiant 
Valodią, kurio įsileisti negalė
jau, nes buvAu uždarytas san
dėliuke. Valodia įkopė iš val
gomojo pro langelį, pro kurį 
buvo duona dalinama. Lange
lis buvo pravertas. Matyti, lat
ras pro tą langelį įlindo ir iš
lindo. Patikrinęs duoną, Valo
dia pasigedo dviejų kepalų 
(apie 5 kg.). Mane pašaukė sto
vyklos vadovybė:

— Ar pažinsi latrą, jeigu
atvesime? — klausė.

Man parodė du ar tris, iš 
kurių vieną atpažinau:

kriminalistais, pasukdavo jiem 
duonos. Kairėje rankoje buvo 
ištaturavęs erelį su plika mo
terim. Tačiau nešvankiai ma-

Galimas daiktas, jog tai bu- 
x vo sukombinuota pačių krimi

nalistų. Nuteistas buvo latrų 
priverstas prisiimti kaltę arba 
buvo mesti burtai. O gal prasi
lošė? Kas lošdamas negalėjo tipas. Aiškiai turėjo ryšių su 
padėti ant stalo pinigo ar ko
kios prekės, įsipareigodavo iš
laužti krautuvę, nuręsti galvą 
bendram priešininkui arba vie
nam iš lošikų. Koncentracijos no akivaizdoje nekalbėjo, rodė 
stovyklose pralošdavo savo pa- pagarbą tikėjimui, gyrė dory- 
leidimo laiką. Pavyzdžiui, koks bingumą ir teisingumą, tačiau 
nors Ivan Petrovič Malenkov, nesivaržė nusukti kitiem duo- 
kuris turėdavo būti netrukus 
paleistas, pasidarydavo Piotr- jos ir stovyklos sargų, bet su 
Ivanovič Chruščiov, kuriam dar jais kalbėdavo gana familiariš- 
būtų tekę ilgiau sėdėti. Gerai kai. Rūpinausi geriau jį išaiš- 
išmokdavo reikiamas asmenines kinti. Vienas jo išsireiškimas 

ypač man sukėlė nepasitikėji
mą. Kartą išsireiškė:

— Jūs savo Išganytoju lai-

žinias ir ypač Įsimindavo palei
dimo laiką. Tokia apgautis pa
sidarė sunkesnė, kai buvo pa
reikalauta daryti pirštų nuo
spaudas. Bet antra vertus, ka
linimo įstaigų vadovybė nela-

tebuvo svarbu, kad likusiųjų 
skaičius atitiktų knygas. Man 
dar pasakojo,'kad mirusius pa
laidodavo gyvųjų vardu, o gy-

nos. Rodėsi nemėgstąs polici-

Mane tai įsiutino. Veiksmu 
parodžiau, kad man, vartojant 
rusišką išsireiškimą, tik nusi
spjauti į tokį “išganytoją”, 
lodia gardžiai nusijuokė ir man
atsakė, kad tiktai norėjęs pa

vuosius paleisdavo mirusiųjų aš reaguosiąs. ^ Pri-
Po kelių savaičių mane dar sąskaitom * - —

pakvietė liudyti stovyklos teis
me. Didžiam savo nustebimui 
kaltinamojo suole išvydau visai 
kitą asmenį. Tardytojui paliu-

tardavo ir komunizmo kritikai.

Duonos dalinimu besirūpin- Prie duonos dalijimo patal- 
damas, turėjau progos būti vie- pos buvo vandeniui virti kam-
nas. Tai mane skatino imtis barelis, vadinamas “kipiatilka”.
apaštalauti, bet Valodia drau- Priežiūra priklausė Astracha-

dijau, kad įsilaužimas buvo, bet dė tai daryti jo akivaizdoje, nes kalmukui, žmogui jau pagy-
kaltinamas ne tas, kurį ma- Nutariau pradėti nuo jo paties venusiam, mongoliško vyzdžio,
čiau. Mano paaiškinimo neėmė ir padėjėjo Sašos Surajevo. Vieną dieną Valodia Goriačio-

— Ogi šis.

Jis buvo nuvestas į izoliato
rių — stovyklos karcerį- Man 
geriau būtų buvę jo neatpažin
ti, bet nenorėjau, kad pama
nytų turint kokius slaptus ry- dėmesin. Kaltinamasis gavo 3 Sis, ramus ir geros širdies, bet vas mane užkalbino pranešda- 
šius su kriminalistais. Vąįodia ar 5 metus bausmės viršaus, vidutinės inteligencijos, deja, mas, kad tas sente, augęs bu-

distų tikėjime, norėtų apsikrikš
tyti.

— Iš mano pusės nėra jokių 
kliūčių, — atsakiau, — bet man 
neatrodo gera krikštyti, tinka
mai nepasiruošus. Turėtų dar 
pasimokyti krikščionių tikėjimo.

Goriačiovas spyrėsi. Pastebė
jo, kad “kipiatilka” galinti būti 
perkelta į kitą stovyklą, tai ir 
tas kalmukas išvyksiąs. Suti
kau krikštyti su sąlyga, kad ji
sai po krikšto mokysis tikėji
mo. Krikštui asistavo Goriačio
vas su savo padėjėju Saša. 
Krikšto tėvu buvo drąsus jau
nuolis katalikas, atitremtas iš 
rytinės Lenkijos.

Po to krikšto su Valodia su
šnekome apie duonos dalijimą. 
Aš pastebėjau, kad yra nepa
doru nusukti duoną vargšam 
badaujantiem. Jis man atsakė:

— O kaip kitaip galima gy
venti? Atsiminkitę, kad niekas 
iš mūsų negyvena garbingai.

Va- Nevogus Sovietų Sąjungoje 
gyventi neįmanoma. Pabandyk, 
ir pamatysi.

— Esu girdėjęs taip kalbant 
nebe pirmą kaitą ir pats ge
rai žinau. Manau, kad nėra vo
gimas nusukti iš valstybės tiek, 
kad galėtum išsilaikyti, kada 
valstybė čiulpte iščiulpia savo 
valdinių kraują. Bet vogti iš 
privačių asmenų, o ypačiai iš 
pasmerktų baisiam vargui, yra 
nusikaltimas

(bus dangteli)

palyginamai žiauresnis ir tiro- 
niškesnis už klasišką kolonia
lizmą. Rusų imperijos koloni
jos, kaip nurodė Leninas, su
sidarė iš Azerbeidžano, Gruzi
jos, • Armėnijos, Turkmėnijos, 
Uzbekistano, Tadžekistano, Ka
zachstano ir Kirgizijos. Tos ca
rų imperijos kolonijos tebėra 
Sovietų imperijos kolonijos. So
vietų valdžia ne tik nenumatė 
jokios dekolonizacijos, bet nuo 
1918 metų ir ypač nuo 1939 
padidino savo imperiją. 1940 
prisidėjo aštuoni nauji kraštai: 
Mongolija, šiaurės Suomija, Es
tija, Latvija, Lietuva, Moldavi
ja, Vak. Ukraina, Vak. Bieloru-. 
sija; po 1944 m. URSS koloni
zavo Lenkiją, centrinę Vokieti
ją rytų Prūsiją Čekoslovaki
ją, Vengriją Rumuniją, Bulga
riją, Albaniją, Transkarpatiją, 
Sachaliną, Korilus. Neskaitant 
Kinijos, kur padėtis jau yra pa
sikeitusi. Tokiu būdu Sovietų 
imperijos kolonijos susideda iš 
daugiau negu 167 milijonų gy
ventojų. Tai yra didžiausia pa
sauly kolonialinė imperija ir 
greit bus vienintelė, kuri ne
kalba apie dekolonizaciją. Ko
munizmas perėmė savo sąskai- 
ton tipiškai - klasiško kolonia
lizmo formas. Tai nėra “ideo
loginis”, bet nežmoniškai žiau
rus (pav. 1956 m. vengrų tau
tos sukilimas ir jo malšinimas). 
Pasaulis* užmiršta iškelti rusų _______ _______ ________
dekolonizavimo klausimą. Ko- ranfcų užrašyta Lietuvą Latvi- 
muntetinte dominavimas varto- ja, Estija, Rumuniją Lenkija 
ja mirties bausmę, marinį žmo- ir tt.



Vartotų rūbų samtoms

dam* muito. Palto Centre
Vakarų Vokietijos vyriausy-

siųsti tokių gontinių. Atrodo,
donąjį Kryžių, kad tarpininkau
tų išmokant atlyginimą tiems

DEVINTINES BAVARIJOJE
Jau iš vakaro Windbergas 

pradeda puoštis šiai šventėt 
Pastato keturis altorius; vieną 
šv. Jono Nepamuko koplyčio
je, antrą prie seniūno namo,

į Lenkiją daromos lengvatos. 
Tačiau siuntiniai turi būti ne- 
didelįne vienos rūšies daiktai 
ir nedaug siuntų tam pačiam 
asmeniui vienu laiku. Privati-' 
nių siuntų siuntėjai į tai turė
tų atkreipti dėmesį. Turintiems 
didesnį žemės sklypelį, tarny
bą ar įtartiems spekuliacija 
muitai uždedami gana aukšti. 
Muitus nustato vietoje, bet daž
nai apeliacijos dėl jų siunčia
mos į Varšuvą. Vaistai iki 1 
sv. praleidžiami lengvai, ir Len
kijos lietuviai stebėtinai daug 
jų prašo.

Baltas daro, kas galima, Len
kijos lietuviams padėti, nes jų 
padėtis nepavydėtina. Lenkijoj 
užsiliko gerokas skaičius lietu
vių po antrojo pasaulinio ka
ro, nemažai “repatriavo” iš Lie
tuvos, nuvyko kai kurie Sibi
ro tremtiniai. Siuntas Lenkijon 
supakuoti ir siųsti atima daug 
laiko ir lėšų, todėl privačiai 
siundantieji gerai padarytų, jei 
praneštų Baltui, kam siuntinius 
pasiuntė betarpišaki.

Turime
(Atkelta iš 3 psl.)

įsijungti, tačiau suprantama, 
kad visa širdimi linkime stip
rinti tas pastangas ir kviečia
me to krašto lietuvius masiš
kai akcijoje dalyvauti, minėji
mų proga priimant rezoliucijas 
ir jas pasiunčiant nurodytais 
adresais.

rie koncentracijos stovyklose 
buvo naudojami medicinos eks
perimentams. Sis tarpininkavi
mas reikalingas tiems kraštams, 
su kuriais Vokietijos vyriau
sybė neturi diplomatinių san
tykių, kaip Vengrija, Lenkija. 
Nacių aukos laisvame pasau
lyje panašaus atlyginimo rei
kalu gali kreiptis į artimiausį 
V. Vokietijos /konsulatą arba 
tiesiog į Bonuos vyriausybę. 
Balfo organizacija prašantiem 
mielai padeda.

Invalidai įkurdinami
Jungtinių Tautų komisaras 

tremtiniam paskelbė įkurdintų 
invalidų statistiką. Ji apima 
paskutinius 9 metus. Per tą 
laiką apie 5,000 invalidų trem
tinių buvo perkelta į nuolati
nio apsigyvenimo vietoves. Kai 
kurie iškelti su visais šeimos 
nariais. Daugumai jų reikėjo 
surasti prieglaudas, specialias 
ligonines ar p. Į tą perkelia
mųjų grupę yra patekę ir ke
letas lietuvių, išvykusių iš V. . 
Vokietijos į Angliją, Norvegi-J 
ją, JAV, Kanadą. Jų emigra
cijai visur kur padėjo Balfas. 
Keletas lietuvių, antrojo karo 
tremtinių ir invalidų, yra Len
kijoje, kur jiems padeda Bal-

4. Kviečiame stengtis ko pla
čiausiai kelti per gyvenamų 
kraštų radiją, spaudą, televizi
ją ir kitas informacijos priemo
nes šūkius sovietinio teroro ir 
sovietinio kolonializmo režimui 
pasmerkti, negailint tam ir su-, 
dėti lėšų, jei reikia. Sovietinis 
teroras ir kolonializmas tiesio
giniai rištini, nes pati sovieti
nė propaganda kelia sau palan
kia prasme kolonializmo klausi
mą. Mūsų pareiga išaiškinti, 
koks iš tikrųjų yra sovietinis 
kolonializmas ir atskleisti visą 
Maskvos klastą ir apgaulę.

Lietuvos repatriantai
Kasmet į V. Vokietiją atbė

ga iš Sovietų okupuotų sričių 
apie 200,000 naujų tremtinių, 
jų tarpe lietuvių mažai pasi
taiko. Tačiau nemažas lietuvių 
skaičius atvyko su vokiečių re
patriantais iš SSSR. Jų padė 
tis komplikuota, nes repatri- ] 
juodami pareiškė ir dokumen- ] 
tavo, kad yra vokiečiai. Atvy- 
kusiems į V. Vokietiją buvo 
suteikta parama, bet lietuviai 
lengvai galėtų ir daug jų no
rėtų atvykti į JAV, jei gautų 
tremtinio privilegijas. Balfas 
tuo reikalu deda daug pastan
gų-

Tremtiniu įkurdinimas
Jungtinių Tautų tremtinių 

komisaro įstaiga stengiasi kuo

VĖJO malūnas Žagarėje.

Kur ištremtas Vilniaus vyskupas

5. Kviečiame visur laisvame 
pasaulyje esančius lietuvius at
naujinti ta proga pasoryžimą 
kovai už Lietuvos išlaisvinimą 

4r stiprinti paramą Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
laisvinimo akcijai, remiant jo 
išlaikomas institucijas.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Prezidiumas

Atkarpa

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

Direktorius
Jokūbas J. Stukas

maža lietuvių, kaip dabartinio 
komisaro Paleckio tėvai, ir ma
lonu būdavo užvažiuoti, gauti 
nakvynę ir pagalbą.

Tragedija su vyšniom
Po pirmo pasaulinio karo 

tarp Lietuvos ir Latvijos atsi
rado siena su muitais ir tt. Kau
nas ar Klaipėda per toli ir ne- 
beįprasta. Bet didžiausia nelai
mė buvo tai plėšikai paukščiai 

... — strazdai. Jei anksčiau žvirb-
Švėtę padaro lyg ežerėliu tarp lelis ar keli vietiniai varnėnai 
abiejų Žagariu. Ta Švėtė yra prakąsdavo uogas, tai buvo nor- 

greičiau uždaryti stovyklas Eu- žemaičių ir aukštaičių siena, 
ropoję ir tremtinius perkelti 
į privačius namus, šis klausi
mas norima užbaigti kitais me
tais, nes daug darbo jau at
likta. Pirkioje eilėje įkurdina
mos šeimos su jnažais vaikais. 
Viengungiai turės ilgiau pa
laukti. V. Vokietijoje darbų ne
trūksta. Deja, daug lietuvių čia 
yra ligoniai, invalidai, bejėgiai 
darbams, todėl jų šalpa dar vis 
tebėra Balfo darbų planuose.

Paskutinieji meta i rodo, kad 
vis daugiau ir daugiau reikės 
pereiti iš kolektyvinės į indivi
dualią šalpą, nes V. Vokietijoj 
stengiamasi tremtinius Įkurdin
ti, todėl kolektyvinis aprūpinni- 
mas greitai baigsis. Individuali 
šalpa ir tremtinių Įkurdinimas 
yra sunkiausieji dabartiniai Bal- krūmas. Uogos išsirpsta 2 
f o darbai, emigracija į kitus savaitėm anksčiau' nei vadina-

Žagarės vardas nuskambėjo 
per visa pasaulio spaudą, kai 
bolševikai ten internavo vie
nintelį aktyvų Lietuvos vysku
pą Julijoną Steponavičių.

Žagarė yra žiemių — vakarų 
Lietuvoje, prie pat Latvijos sie
nos, tarp Joniškio ir Mažeikių. 
Yra dvi Žagarės parapijos ir 
bažnyčios : Senoji ir Naujoji. 
Jas skiria Švėtės upė, kuri te
ka į Latviją. Malūno užtvanka

nes Senosios Žagarės žmonės 
jau pradeda žemaičiuoti, o Nau
josios Žagarės kalba savotiška 
tarme — žodžius kirčiuoja lat
viškai ir galūnes sutrumpina, 
pavz. Labs vakars, jauns vyrs. 
Žagarėje 'dauguma kalbėjo lietu 
vaškai ir latviškai

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais Žagarė pasidarė užmirštu 
kampeliu su 6,000 gyventojų. 
Bet prieš 50 metų tai buvo gy
vas prekybos miestas su 14,000 
gyventojų. Gausūs arklių turgai 
malūnai, plyti}, kalkių degyk
los, odų ir milo audimo fabri
kėliai. Buvo net prabangių vieš
bučių su orkestrais.

Žagarės vyšnios
Tai neaukštas medelis —

3

WEVD - 1330 kiL 97,9 mg. FM

teitacL nuo 5 iki 6 vai. popiet
#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1430 kiL Medford,

Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.
#

kraštus beveik sustojo.
Aukos gegužės mėnesį
Gegužio pirmoje pusėje, per 

dvi savaites, Balfo Centras tu
rėjo 3,734 pajamų. Stambiau
sios aukos buvo gautos iš Na- 
shua, N. H., Balfo skyriaus 60 
doL, iš kun. B. Suginto (mo
kykloms) 1,120 doL, Worcester 
skyr. 432 doL, Ansonia sk. 100 
doL, Baltimorės — 190 doL, 
Lawrence — 150 dol.

LAISVOS VARPAS

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 mėgadklų 
iš WK0X, Framingbam, Mass.

RADUO PROGRAMA

WLYN — 1380 kilocycles

mėšlo pamėžti, tai sužinosi, kas 
sunkiai dirba”. '

įvairenybės
Žagarėje be privačių įvairių 

krautuvių buvo latvių bendro
vė ir lietuvių kooperatyvas. 
Apie 1905 - 10 Žagarėje gydy
tojavo aušrininkas Pr. Avižo
nis. Tas nepaprasto darbštumo 
žmogus paliko pėdsakus lietu
vių organizavime: buvo įsteig
ta kooperatyvas bankelis, sene
lių prieglauda. Žinoma, palaikė 
susipratimą ir to meto Mintau
jos gimnazistai bei studentai, 
kaip Stašinskas, Skripkai, Šlia- 
žas, Kaikarys, Kvedarai ir k. 
Žagarės miestas daug kartų iš
degė, tai buvo suorganizuota 
virš 100 žmonių savanorių gais
rininkų komanda su gerais į- 
rankiais ir gražia uniforma, 
garsiu dideliu dūdų orkestru. 
Po gaisrų miestas atsistatė jau 
raudonų plytų namais, mat, vie
tinis dvarininkas Nariškinas ge
rom sąlygom davė iš savo de
gyklų kalkių ir plytų.

Prie pat miesto buvo Nariš- 
kino, carienės Kotrynos favo
rito, rezidencija. Namas mūro, 
dviejų aukštų, paauksuotu sto
gu, anglų stiliaus ir aplink 
gražus, didelis apie 80 ha. par
kas. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais pusė to parko buvo pa
skirta miestui. Ten buvo spor
to aikštės ir k.

Piliakalniai
į vakarus, Žemaitijos link, 

buvo Naujosios Žagarės istori
nės kapinės — Raktuvė, o ki
toje Švėtės pusėje Kalnagūb
riai su Žvelgaičio piliakalniu. 
Tas vietoves yra aprašęs že
maičių bajoras Tadas Daugir
das, mūsų istorikės dr. V. 
Sruogienės tėvas.

Žvelgaitis buvo narsus, ir Ry
gos kalavijuočiai jo bijojo, Jis 
darydavo žygius toli į šiaurę. 
Bet vieną žiemą jį begrįžtantį 
iš Estijos kalavijuočiai iš pasa
lų užpuolė, ir jis žuvo. Progim
nazija ir kiti darė to piliakal-

trečią vienuolyno kieme, ket
virtą prie klebonijos. Kelią, ku
riuo eis procesija, nukaišioja 
berželiais, pabarsto žaliu šienu. 
Iš lauko.prie langų namų -sa
vininkai prikabina vainikų ir 
Vatikano gaisros — baltos 
spalvos vėliavėlių. Prie klebo
nijos kabo didelė Vatikano vė 
liava. Languose išstatyti šven
tųjų paveikslėliai, statulėlės. 
Kaimo račius iškėlė net buvu
sią kaizerio laikų Vokietijos vė 
liavą.

Windbergas pasipuošė Dievo 
kūno šventei, kaip ' įmanyda
mas. Puošniausias altorius bu
vo prie klebonijos.

Bažnyčioje 8 v. iškilmingos 
mišios. Po jų — procesija. Jos 
priekyje eina jaunimo būrys 
su savo organizacijų vėliavom. 
Už jų Windbergo garsenybė
— grafienė v. Schwerig, neši
na didele balta vėliava. Ant 
galvos ji turi laukinių gėlių vai
niką. (Grafienė savo kilmingu-

- mui parodyti ant savo balti
nių išsiuvinėdavo “grafienė v. 
Schwerig” ir baltinius džiau
davo matomoje vietoje, kad 
žmonės patikėtų jos kilmingų
jų).

Toliau eina bažnyčioj patar
naujančių vaikų būrelis, iš ku
rių vienas neša kryžių. Čia pat 
mergaitės baltuose drabužiuose. 
Už jų nešama didelė pintinė 
vainikų, kuriuos pašventina 
pasibaigus procesijai ir kuriuos 
savininkai išsinešioja į namus.

Toliau — vargonininkas su 
choristais ir klebonas, kuris 
vadovauja visai procesijai. Bal- 

_.dakimą neša keturi seniai. Už 
jo žengia senesnieji. Toliau — 
maišyta publika.

Procesijai judant, gieda cho
ras, bet gieda ir atskiros daly
vių grupės. Tai gadina procesi
jos darnumą.

Po procesijos žmonės laužo 
berželių šakas ir jas nešasi

Dr. A. Grigaitis

malu.
Apie 1935 — 36 atsirado 

milijonai svetimtaučių lig tol 
nematytų strazdų, kurie debe
simis užpuldavo sodus ir per 
kelias dienas sunaikindavo der
lių, dalį sulesdavo, o kitą dali 
nukratydavo savo stipriais spar
nais.

Įprastos priemonės^ kaip bai
dyklės, skambalai, žibučiai — 
veidrodžiai ir šaudymai negel
bėjo. Jei šauni į pulką, tai pa
sidalina į 10 mažesnių ir ap
sisukę iš visų pusių puola vyš
nių krūmus, arba mažom gru
pėm, po 5 — 10, žemu skri
dimu pritūpia į krūmus ir sma
guriauja.

Ūkininkų skundas pasiekė ir 
Kauną. Zoologai (prof. Ivanaus
kas) išaiškino, kad tie nenau-
dėliai strazdai išsiperėję Korė- diedų tarme, liuteronišką Bib
lijos — Suomijos miškuose ^iš
traukdavo' į pietus per Ukrai- Baigęs progimnaziją ir mo- 
nos vynuogynus, bet kadangi kytojų kursus, keletą metų mo- 

Buvo garsūs 5 kaimai, kur “draugai” sugebėjo tuos vyn- J - -

Ratomskis Žagarėje
Jei šiandien vysk. J. Stepo

navičius yra ištremtas į Ža
garę, ar tik nebus savo nagų 
prikišęs dabartinis komisaras 
Povilas Ratomskis, mano kla
sės draugas.

Apie 1921 m. Žagarės “Sau
lės” progimnazijoje atsirado Po
vilas Ratomskis. Mat, jo vyres
nis brolis, ar tik ne Vorone
žo gimnazistas (tebevilkėjo uni
formą), buvo paskirtas pašto nio nesistematiškus kasinėji- 
viršininku. Dar jų buvo jau
nesnių broliukas ir sesutė. Jie noviškų ginklų, papuošalų ir k. 
buvo našlaičiai — tėvai žuvę Žagarės apylinkėje geros že- 
Rusijoje per karą. Tas pusber- mės ir gražūs ūkiai, tik nebu- 
nis Povilas buvo stamboko su
dėjimo, vidutinio ūgio, rusvais 
plaukais, paplokščia nosim, pla
čiu veidu. Rusiškas tipelis. Mo
kytis stengėsi, nors ne iš pir
mųjų. Gerai spardė futbolą. Bu
vo “redaktorius” abstinentų 
laikraštėlio. Jau tada duodavę 
klausimų.iš tikybos kapelio
nams. Kartais klausimų gvilde
nimas užsitęsdavo -ištisas pa
mokas. kol kapelionas apsižiū
rėjo, kad nebesuspės išeiti ti
kybos kurso. Pagaliau pastebė
jo klausėjo intenciją sukom
promituoti dėstytoją.

Jau tada Povilas skaitė ru
siškas brošiūras ir iš kažkur 
buvo gavęs lietuvišką, klaipė-

mus ir tikrai buvo iškasta se-

vo geležinkelio nei plento. Už
mirštas kampelis. Savivaldybė 
buvo išgrindusi dalį vieškelio 
Joniškio link. Gauta žinių, 
kad dabar jau yra pravestas 
asfalto plentukas tarp Joniškio 
ir Žagarės. Taipogi po kaimus 
išvedžiota elektra, turbūt iš Lat
vijos Kegumo hidroelektros sto
ties. Žagarietis

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ 

vasarvietė

Draskome Hali
jau atdara ir priima svečius sa
vaitgaliams, grupių iškylas, už
sakymus vasaros sezonui ir pen
sininkus reikalingus ilgesnio po
ilsio ir priežiūros. Apie atvykimų 

prašoma įspėti laišku ar telef.:

Andes, N. Y. 2781

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

mų karklinių vyšnių. Patrauk
lus, saldžiai rūgštus, vyno sko
nio vaisius.

Baigęs progimnaziją ir mo-

Buvo garsūs 5 kaimai, kur “draugai” sugebėjo tuos vyn- kytojavo Žagarės pradžios mo- 
ūkininkai augino po 2 — 5 ha. uogynus sukolchozinti ir uogų tykioje, paskui buvo perkel- 
vyšhių. Jiems apsimokėjo. Jei ten nebėra, tai strazdai pakei- ^as i Panevėžį, kur jo^vyres- 
pasisekdavo gražiai su koteliais tė skridimo kryptį per Žagarės «-
priskinti, sukrauti į specialų vyšnynus, 
vežimą su lingėmis ir nuvežti Garsi savo šventovėm 
į Rygos turgų, tai už tokį kie- Abi katalikų bažnyčios mū- 
kį gaudavo caro rublių maž- rinės, baltai nutinkuotos, šven- 
daug tiek,- kiek už gerą arklį, toriai apmūryti aukšta tvora su

Kun. L. Jankus, Rygos vokietės labai mėgo Ža- koplytėlėm — stacijom. Po se- kaliniai turėjo savo paskaitas, 
Balfo Reikalų Vedėjas garės vyšnias. nosios Žagarės bažnyčios di- referatus ir gaudavo materia-

nis brolis dirbo pašte. Bet Pa
nevėžyje pakliuvo saugumui į 
rankas už komunistinę veiklą.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
politinių kalinių skyrius buvo 
tikras raudonasis universitetas;

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų ........... $3.50
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų __________ 5.00
Christmas Carofs Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI........... 1.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; .... 4.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operos. J. Stukas, Nr. 2............... 4.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok...........„ 4.50
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišr. choro 17 dainų .......  4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm........... 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ......------------ 6.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriotinių maršų .... 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po ............ 5.00
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ....  — 4.50
Alice Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ........   5.00
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūriniai. ........ —............ 6.00
A. Stephens Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės ........ 5.00
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dainų   ...— 6.50 
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 liet dainų — stereo .... 7.50 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas .................._. 15.00

Didžiausias pasirinkimas
Now Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SAJBJL • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VtSINTUVAM

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-Fi Center 
1574 3rd Avenue (88 Street)

’ norios Žagarės bažnyčios di- referatus ir gaudavo materia- 
Ryga apie 80 kilometrų, ir džiuoju altorium rūsyje (įėjimas ĮJjį®5 ^x.v^?an^j0

pilnu vežimu, žingsnele yra apie iš šventoriaus) yra žmonių lai-- ' ' ’ '
30 valandų kelio. Keli kaimy- komos šventąja, Barboros, stik- 
nai važiuodavo kartu, nes drą- linis karstas su palaikais. Vie- 
siau. Mat atsitikdavo, kad kur- tiniai tikintieji ir iš tolimos Že- 
šo dvarų išdykę vežikai, pra- maitijos eidavo keliais .apie 
lenkdami mūsiškius, botagu karstą, meldės ir sulaukdavo 
“apšventindavo”, arklį pabai- stebuklingų pagijimų. Bažnyčio- 
dydavo ar net apversdavo ve- je prie altorių ir ant sienų bu
itinėj su vyšniom. O Rygoje vo prikabinėta paauksuotų vo- 
valkatos, vadinami “basiakai", tų — rankų, kojų, akių, ausų, 
stengėsi apvogti ir apgauti. širdžių kaip padėka už pagiji-

Bet Rygoje jau gyveno ne* mą.

“Mopro”. Suvalkietis ūkininkas 
sukilėlis pasakojo, kad į Mari
jampolės kalėjimą kas savaitę 
kelios žydės atnešdavo rūkalų, 
šokolado, apelsinų ir kitų gėry
bių ir pagal sąrašą išdalindavo.

Tas Povilas Žagarėje tarp 
mokslo draugų neturėjo pase
kėjų. Kai jis kalbėjo apie dar
bo klasę, tai mokiniai iš kaimo 
jam atkirsdavo: “Ateik pas mus 
į ūkį padirbėti, rugių paplauti,

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

M-16 JAMAICA AVĖ. Woodhawn Zl, N. Y. TeL Vlrginia 6-9518

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių



IŠ VISUR
LOS ANGELES, CALIF

DAINAVOS jaunimo stovykloje.

Birželio trėmimų minėjimas
Direktorių taryba savo posė
dyje, įvykusiame 'gegužės 27, 

leidžia ąpedalų lapelį, kuriame nutarė padaryti abiejuose pa-
linkės lietuviai, latviai ir estai 
šiais metais paminės birželio 
tragiškuosius įvykius birželio duodama minėjimo programa ir štatuose patobulinimų: išdažyti 
11, sekmadenį, 3 vai popiet -visa reikiama informacija Ku- salę, nupirkti salei naujas kė- 

chel — Lipscomb rezoliucijos dės, įrengti porą butų viršum 
klausimu. Po oficialiosios da
lies bus meninė programa, ku
rioje pasirodys lietuvių, latvių 
ir estų vokalistai ir instrumen
talistai. šiais metais bendram 
pabaltiečių komitetui vadovau
ja lietuviai: pirm. Julius Jo
dėte, sekr. L. Valiūkas, vicep. 
Alg. Raulinaitis ir kasin. G.A 
Petrauskas. Latviai ir estai tu
ri vykdomajame komitete po

11, sekmadenį, 3 vai popiet 
ukrainiečių salėje, 4315 Mel- 
rose Avenue (prie Venhont 
Avė.), Los Angeles mieste. Mi-

- nėjimą rengia bendras pabal
tiečių komitetas (Baitic States 
Joint Committe), kuriame lietu
viams atstovauja vietos Alto 
skyrius. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus amerikietis laikraštininkas 
George Todt turįs kasdien sa
vo straipsnį (column) Los An
geles Herald - Express dien
raštyje. George Todt yra paro- porą vicepirmininkų. Los An- 
dęs ir rodo daug dėmesio savo gėlės ir apylinkės lietuviai vi- 
straipsniuose • Lietuvos bylos si kviečiami šiame minėjime da- 
reįkalui: šiais metais- jau yra lyvauti. 
paskyręs porą savo straipsnių 
lietuviams. Pabaltiečių komite
tas jau yra paruošęs rezoliuci
ją, kuri bus priimta minėjime. 
Rezoliucijoje akcentuojama se
natoriaus Tom Kuchel ir kon- 
gresmano Glen Lipscomb žy
gis JAV Kongrese Pabaltijo 
kraštų bylos reikalu. Rezoliu
cija bus pasiųsta JAV prezi
dentui, kitiems valdžios parei
gūnams ir Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jų pirmininkams ir nariams, 
prašant, kad jie duotų Kuchel 
— Lipscomb rezoliucijai grei
tą ir teigiamą eigą ir tą rezo
liuciją dar šioje sesijoje pri
imtų. Pabaltiečių komitetas iš

salės išnuomavimui ir k. ^šiuo 
metu yra virš 200 akcininkų, 
pirkusių kacijų nuo 25 iki 500 
doL Direktorių taryba planuo
ja pravesti naują akcijų par
davimą. Pinigai bus naudojami 
pastatų patobulinimams ir sko
lų sumažinimui. Planuojama 
artimoje ateityje centro svetai
nėje savaitgaliais turėti užkan
dinę ir barą. cx.

Kalifornijos Lietuvių Ben
druomenės Centro metinis 
susirinkimas.
Kalifornijos Lietuvių Ben

druomenės Centro akcininkų 
metinis susirinkimas šaukiamas 
birželio 24, šeštadienį, 6 v.v. 
centro salėje, 4415 Santa Mo- 
nica Blvd., Los Angeles mies
te. Susirinkimo mandatų komi- 
sijon pakviesti: dr. P. Rauli- 
naitis, V. Kazlauskas ir J. Pui- 
kūnas. šiuo metu bendruome
nės salės direktorių tarybą su- • 
daro: pirm. J. Uždąvinys, vice
pirmininkai — A. Skirius ir J. 
Kojelis, sekr. J. Andrius, kasin. 
V. Sakalauskas ir nariai — M. 
Aftukienė ir J. Truškauskas.

Pakštą, prof. A. Šapoką, J. Bi
čiūną ir bostoniškį valdybos 
narį St žižniauską. Susirinki
mui vadovauti pakviestas Pr. 
Pauliukonis. Jaunimas davė į- 
žodį: iš Broktono 2 moksleiviai,

i

LOS ANGELES lietuvių kultūros klubo programos dalyviai gegužės 5; 
pirmoje eilėje architektas Edmundas Arbas, pianistė Raimonda Apeiky- 
tė, antroje eilėje — rašytojai Jurgis Gliaudą, Svaistis ir violončelistas Pe
tras Armėnas. Nuotr. L. Briedžio.

N. ANGLUOS ATEITININKŲ ŠVENTĖ MARIANAPOLY
Šilta saulėta Sekminių diena 
sutraukė apylinkės katalikišką 
jaunimą į tikrai puikią Maria- 
napolio sodybą. Buvo matyti 
mašinos iš Bostono, Broktono, 
Worcesterio, Waterburio ir Put-
namo. Sąskrydis 11 vai. prasi- Worcesterio 8 ir du studentai 
dėjo religine dalimi. Mišias au- -R. Sužiedėlis ir L. Baškauskai- 
kojo kun. J. Duoba, MIC, iš 
Argentinos. Pamokslo žodžiai 
palietė ne tik klausytojo ausis, 
bet ir širdį. Po mažos užkan
džių pertraukos vėl buvo tęsia
ma religinė dalis. Prof. St. Ylos 
poetiškai sukurtus ir meniškai 
pravestus Kryžiaus kelius ilgai 
minės visi juose dalyvavusieji.

Popiet 2 vai. Bostono sen
draugių veiklusis 
Br. Paliulis lakiu, 
kvietė susikaupti 
pernai mirusius
vysk. V. Padolskį, prof. K.

pasižadėjimą į- 
St. Yla. Pasiža- 
išreiškė padėką

deracijos vardu S. Sužiedėlis ir 
kun. V. Dabušis. Tėvas Dam
brauskas, vienuolyno viršinin
kas, ir kiti Tėvai marijonai vi
sus dalyvius maloniai priėmė.

Reikia manyti, kad tokia 
šventė įeis į tradiciją ir. kas
met per Sekmines sutrauks į 
Marianapolį jaunimą į pavasa
rio žalumus atsikvėpti, atsigau
ti ir lietuviška dvasia sustiprė
ti.

PITTSBURGH, PA.

Pittsburghe jau 36-tą kartą da praeina su pasisekimu, su
rengiama lietuvių diena. Jos traukia daug žmonių Į šv. Pran- 
tikslas paremti seseris pranciš- 
kietes, kurios čia turi savo vie
nuolyną ir mokyklą. Tai yra 
vienintelė lietuvaičių vienuolių 
vadovaujama mokykla Pittsbur- 
ghe. Ji parengia mokinius uni
versitetinėm studijom ir taip 
pat išleidžia mokytojus įvairiom 
mokyklom. Akademija visą lai
ką aktyviai dalyvauja lietuviš
kam gyvenime.

Per 30 metų akademijos auk
lėtinės vasario 16 proga išpil-
do minėjimo programą. Jos dai
nuoja, šoka ne tik lietuviam, 
bet ir atsilankiusiem aukštiem 
svečiam.

Prieš 24 metus Duąuesne uni 
versitete prieš Kalėdų šventes 
pradėta rengti programa “Uni
ted We Sing”. Programoje da
lyvauja 28 tautos, jų tarpe ir 
šv. Pranciškaus akademijos mo
kinės. vadovaujamos sesers M. 
Pranciškos. 80 mergaičių pasi
rodo taip gražiai, kad jos už
ima pirmąją vietą programoje.

To paties universiteto šiemet 
gegužės 5, 6 ir 7 buvo sureng
tas tautų festivalis gražioje Sy- 
ria Mosųue salėje. Dalyvavo 24 
tautos. Šv. Pranciškaus akade-

pirmininkas 
rimtu žodžiu 
ir prisiminti 
ateitininkus:

tė. Giliu ir prasmingu bei sva
riu žodžiu jų 
prasmino prof. 
dėjusių vardu 
R. Sužiedėlis.

Kun. dr. A. Paškevičiaus pa
skaita — tai lyg garsiųjų Lie
tuvoj ateitininkų sąskrydžių tą
sa. Seniai begirdėjo klausyto
jai tokią rimtą paskaitą. Ne
nuostabu, kad po paskaitos 
daugelis priėjo prie prelegento, 
paspaudė dešinę ir prašė tokią 
rimtą kalbą atspausdinti. Są
skrydį sveikino Ateitininkų Fe

BALTIMORES ŽINIOS
Sesuo Jeremiją, kuri puošia 

altorius šv. Alfonso bažnyčio
je, susirgo tuoj po Velykų. Ke
lias savaites gulėjo šv. Agnietės 
ligoninėje. Dabar sveiksta šv. 
Juozapo prieglaudoje.

Vainikų dieną iškilmingai pa
minėjo Amerikos legijono lie
tuvių postas 154. Holy Redee- 
mer kapinėse buvo mišios, ku
rias aukojo kun. A Dranginis. 
Jis pasakė ir pamokslą. Per 
mišias giedojo mokyklos vaikų 
choras. Po mišių buvo progra
ma. Giedojo Klemensas Andrei- 
kus ir Jurgis Galkus. Organi
zacijų atstovai pasakė trum
pas kalbas ir padėjo vainikus. 
Programai vadovavo Tomas 
Marcinkevičius - Marcin.

Mindaugo ir Kęstučio pašai
pūnės draugijos 50 metų su
kakties proga rengia pikniką 
birželio 4 prie Chesapeake

Autobusai eis nuo lietuvių sve
tainės.

Mokyklos baigimo iškilmės 
bus birželio 11. Vaikų pareng
ta programa prasidės 3 vai. 
mokyklos salėje. Per 8:30 vai. 
mišias 15 graduantų 
priims komuniją.

Sodaliečių piknikas 
želio 25. Susirinkimas 
želio 4 po 8:30 vai.

Lietuvių melodijos

S.

KEARNY, N. J.
Nevariu) arkivyskupija vyk

do piniginį vajų naujiem pa- 
r štatam. Numatyta pastatyti se- 
rininariją teologijos ir filosofi

jos mokslams, 8 aukštesnes mo- 
£ kyklas ir 4 namus seneliam ir 

paliegėliam. Iš viso atsieitų ma
žiausia 25 mil. dol. Pastatai 
bus įvairiose vietose.

; Tuos 25 milijonus dolerių 
proporcingai išskirstė savo pa
rapijoms. Sopulingosios Dievo 
Motinos lietuvių parapijai Kear- 
ny, N. J., uždėta 60,000 dol.

Vajus prasidėjo balandžio 
mėn. Parapijos sudarė atskirus 
komitetus, kurie tą vajų vyk
do: lanko parapiečius, teikia 
informacijų ir renka pasižadė
jimus. Pasižadėjimų yra kelios 
rūšys: atminimo (Memorial) au
ka 360 dol., geradario (Bene- 
factor)— 200 dol.; statybinin
ko (Builder’s) — 120 dol. Pa
sižadėtos sumos išmokamos per 
2 metus. Pasitaiko ir didesnių 
aukų, ypač svetimtaučių para
pijose. Sopulingosios Dievo Mo
tinos parapijoje didžiausios au
kos siekia 1,000 dol., kitos 360 
ir 200 dol. Daugiausia pasiža
dėjo aukoti po 120 dol. Ge
gužės 21 paskelbta, kad lietu
viai jau pasižadėjo suaukoti 
52,000. Lieka dar 8,000 dol.

Džiugu, kad katalikai vienin
gi ir remia arkivyskupijos už
simojimus. Didelę dalį pinigų 
bus sudėję šiam tikslui ir lie
tuviai. Bet kiek proporcingai 
lietuviai pasinaudos tomis įstai
gomis, kitas klausimas.

J. Mėlynis

bendrai

bus bir
bus bir- 
misių.

valandė
lės vedėjai A. Juška ir K. Las- 
kauskas praneša, kad nuo bir
želio 11 radijo pusvalandis bus 
transliuojamas iš stoties WWIN 
radijo skalė 1400.

Jonas Obelinis

Kun. Povilas G. Mališauskas 
(Malesky), Raymondo ir Ade
lės (Ališauskaitės) Mališauskų 
sūnus iš Scranton, Pa., pirmą
sias šv. mišias aukojo šv. Juo
zapo par. bažnyčioje Scranto
ne, Pa., gegužės 28. Jaunasis 
kunigas yra gimęs 1935 rugsė
jo 25 Scranton, Pa. Pradžios 
mokyklą lankė šv. Juozapo lie
tuvių parapijoj, teologijos 
mokslus baigė Kristaus Kara
liaus šv. Bonaventūro kunigų 
seminarijoj.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Lietuvos vyčiai 1963 minės 
savo 50 metų veiklos sukaktį. 
Tom iškilmėm parengti yra su
darytas komitetas, kuriam pir
mininkauja Joseph A. Sakevich. 
Jis kviečia viso komiteto po
sėdį birželio 10 d, 2 v. popiet 
New Yorker viešbutyje New 
Yorke.

Centro valdybos posėdis bus 
birželio 17, šeštadienį, Center 
Pick viešbutyje Clevelande. 
Pradžia 2 vai. popiet. Tai bus 
paskutinis posėdis prieš vyčių 
metinį šerną, kurs bus rug
pjūčio 24 - 27 Clevelande.

F. V.

Pasaulinė Katalikių Moterų 
Kongresas *'■

Balandžio 29 — gegužės 5 
Romoje įvyko penkioliktas Pa
saulio Katalikių Moterų Orga
nizacijų Unijos kongresas, šiai 
unijai priklauso 36 milijonai 
katalikių moterų, kongrese da
lyvavo 65 kraštų katalikių mo
terų organizacijų atstovės iš 
viso pasaulio kontinentų. Pa
saulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų Sąjungą (PLKOS) kon
grese atstovavo P. Ivinskienė 
iš Romos, B. šlepetytė - Venc- 
kuvienė iŠ Paryžiaus ir viena 
atstovė, atvykusi neseniai iš 
Lietuvos; Australijos lietuvių 
Katalikių Moterų Draugiją at
stovavo A. Uknevičiūtė.

— J. Narūne surinko lietu
vių spaudos straipsnius apie 
Oną Prunskienę, atvykusią iš ' 
Sibiro ir okupuotos Lietuvos 
į JAV. Prie to rinkinio savo 
pridėtame straipsnyje ji iške
lia ir lietuviškos šeimos tradi
cijas. Visa surinktoji medžia
ga atiduota Pasaulio Lietuvių 
Archyvui dėmesiui tų, kurie 
ruoštųsi anglų kalba rašyti apie 
mūsų šeimas ir jų tradicijas.

— Tarptaut. Moterų Atstovy
bių (General Federation of 
Women’s Clubs) konvencija į- 
vyksta birželio 2-9 dienomis 
Miami Beach, Floridoje. Fon- 
taine Bleau viešbučio patalpo
se, kur žada dalyvauti apie du 
tūkstančius atstovių iš įvairių 
kraštų. Ligija Bieliukienė iš 
New Yorko atstovauja Pabaltie- 
čių Moterų organizaciją.

ciškaus vienuolyno sodus.

Ir šiemet šv. Pranciškaus
seserys, jų rėmėjai, kapelionas Bay vandenų, Altoona Beach. 
nuoširdžiai kviečia visus gerbia- ■
mus kunigus klebonus, parapie- tradicinėje lietuvių dienoje, ku- 
čius, draugijas bei organizaci- ri bus liepos 4 šv. Pranciškaus 
jas. klubus ir atskirus asmenis vienuolyno soduose.
kuo gausiau dalyvauti 36-je Kun. J. V. Skripkus

NEW HAVEN, CONN.

New Haveno ir apylinkės lie- torius P. Jasiukonis pažadėjo 
tuviai baisiojo birželio dvide- iškilmes filmuoti, todėl pagei- 
šimtmečiui paminėti stato pa
minklinį lietuvišką kryžių. Pa
šventinimas įvyks birželio 18.

Iškilmingos pamaldos už mi
rusius Sibiro tremtinius ir žu
vusius dėl Lietuvos ir Ameri
kos laisvės karžygius bus 10 
vai. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

Kryžiaus šventinimo iškil
mės bažnyčios darželyje pra
sidės 12 v. (punktualiai). Apei
gas atliks prel. J. Balkūnas, 
kalbės parapijos klebonas kun. 
J. Matutis, šen. Thomas Dodd, 

_ _______ miesto majoras ar jo atstovas.
mijos mokinės dainavo ir Šoko Bus lmurytl dokumentai ir į- 

" kasta žemė iš Lietuvos.

dautina, kad moterys pasipuoš
tų tautiniais drabužiais.

Kryžiaus statymo darbus vie
ningai rėmė visos apylinkės lie
tuviai Prašome juos kuo gau
siau dalyvauti ir pašventinimo 
iškilmėse. Ypač prašome atsi
lankyti iš tolimesnių kolonijų.

Ant. Gruzdys

JUOZO MAČIAUS-MAČELIO
ĮPĖDINIAMS

ir susilaukė didelio pasisekimo. 
Toks tautų festivalis jau buvo 
rengtas trečią kartą.

Akademijos mokinės garsina 
lietuvių vardą, atstovaudamos 
Pittsburgho lietuvius, palaiky
damos lietuviškas — katalikiš
kas tradicijas.

Todėl ir lietuvių diena visa-

Po iškilmių parapijos salėje 
užkandžiai (1.50 dol. vienam 
asmeniui). Programoje bus tau
tiniai šokiai ir pagerbimas 
kryžiaus projektuotojo ir meis
tro, kuris savo darbus atliko 
be atlyginimo.

“Litufilmo ir garso" direk-

Juozas Mačius, gimęs 1878 
kovo mėn. Darguriškių km., 
Viekšnių valsč., Mažeikių ap
mirė 1944 m. sausio 2 d. da
lį turto užrašydamas Marijonai, 
Petronėlei ir Antanui Mačiams, 
kurie prieš karą gyveno Lietu
voje, bet dabartinis jų adre
sas nežinomas. Jie arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti.

Consulate General of Lithhu- 
ania, 41 West 82nd St., Now 
York 24, N. Y.

Jaunimo literatūros konkursas
cijų nariai, bet jaučia lojalu
mą .Lietuvai ir jos kultūrai, 
ne vyresni kaip 30 metų.

Kūrinių temų pasirinkimas 
yra laisvas. Nenustatoma jokių 
ideologinių rėmų, išskyrus tai, 

kurio laimėtojams skiriamos 3 kad konkursui pasiųsti kūriniai 
premijos: 1. už geriausi prozos 
kūrinį — 150 doL, 2. už ge- 
riausį poezijos kūrinį — 150 
dol., 3. už geriausi prozinį ra
šinį — 50 doL

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa nove
lė ar kitas prozos darbas, sa
vo esme priklausąs grožinei li
teratūrai ir netrumpesnis, kaip 
2000, bet neilgesnis, kaip 8000 
žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti ei
lėraštis ar jų grupė, arba poe
ma epinio, lyrinio ar humoris
tinio žanro, ne trumpesnė kaip 
200 ir neilgesnė kaip 1500 
žodžių.

Prozinis ražinys turi būti es- 
say pobūdžio ir neilgesnis kaip 
4000 žodžių. Reikalaujama ori
ginalus minčių dėstymas apie 
kurį nors lietuviškos kultūros 
ar visuomenės pasireiškimo bū
dą.

Premijuoti rašiniai visų pir
ma bus atspaudinti “Mūsų Vy
ties” žurnale, vėliau gali būti 
spausdinami kitoje spaudoje. 

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai jaunuoliai, išskyrus 
komunistinių pažiūrų, priklau
są betkuriai lietuviško jauni
mo organizacijai, o taip pat ir 
tie, kurie nėra tokių organiza-

Akademinis skautę sąjūdis, 
norėdamas paskatinti jaunimą 
domėtis lietuviška liteifttūra. 
kurti ir ieškoti, naujų, jaunų 
literatūros talentų, skelbia 
jaunimo literatūros konkursą,

privalo sudaryti įnašą į lietuvių 
literatūrą.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke 
turi būti nurodyta autoriaus 
pavardė, vardas, adresas ir gi
mimo data.

Rašinius siųsti diL P. Abel- 
kiui, 2900 Reservoir St, Los 
Angeles, Calif. Rašiniai gauti 
vėliau negu 1961 lapkričio 15, 
nebus komisijos vertinami. Ju- 
ry komisiją sudaro: Alė Rūta- 
Arbienė, J. Gliaudą, A. Gricius, 
P. Orintaitė - Janutienė ir Bro
nius Raila.

M

Kun. Leonardas Jeronimas 
Mikutis (Meckwood), gimęs va
sario 5, 1936, Scranton, Pa, 
pirmąsias šv. mišias aukos bir
želio 4 šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje Scranton, 
Pa. Jo tėvai Vincas ir Ona 
(Andriulytė) Mikučiai gyvena 
taip pat Scrantone, Pa. Jauna
sis kunigas pradžios mokslus 
išėjo šv. Juozapo parap. mokyk
loje, baigė šv. Povilo aukštes
niąją mokyklą ir studijavo 
Scrantono universitete prieš į- 
stodamas į šv. Bonaventūro ku
nigų seminariją.

St. Liepas dainavo JAV koncertuose
Gegužės menesį solistas Sta- Taip pat gegužės 16 Belmont, 

sys Liepas, dviejuose koncer- Mass., Townhall salėje įvyku- 
tuose išėjo į amerikiečių mu- šiame Second Annual Spring 
zikinę viešumą Bostone ir Bei- Music and Art festivalyje mū- 
monte, Mass. sų dainininkas išpildė solisto

Gegužės 6 Bostono Jordan 
Hali salėje pasirodė kaip so
listas koncertinių Franc Schu- 
berto G dur mišių pastatyme, 
dalyvaujant didžiuliam arti 200 
asmenų Independent Schools 
chorui, styginiam orkestrui ir 
amerikiečių solistams: Ella Mae 
Dūnmock (sopranui), Ralph Mc- 
Farlane (tenorui).

boso partiją monumentaliame 
Antano Dvoržako kūrinyje Sta
bai Mater, kurį atliko Belmont 
Community choras ir kiti solis
tai: Landa Sanford (sopranas). 
Janneke Barton (altas) bei Ro- 
bert Bennett (tenoras). Abu šie 
koncertai, diriguojami kompo
zitoriaus John Bavicchi, susi
laukė didelio pasisekimo ir gra- 
žių atsiliepimų. Iz. V.

Bronius Agurkis, gyv. 93 
RusseH St., Edwardsville, Pa., 
tik balandžio 8 atvykęs į šį 
kraštą, ieško zakristijono vie
tos. Visą laiką yra dirbęs prie 
bažnyčios. Jei kam būtų reika- 
nurodytu adresu. Turi geras bū
tingas, prašo kreiptis aukščiau 
vusio klebono rekomendacijas.

— Ieškomas Juozapas Sky
rius, gimęs 1888 Petkalnės kai
me, Upynos parapijoj, Skaud
vilės valsč., Tauragės apskr., 
Lietuvoje. Prieš kurį laiką gy
veno Cansville. Ieško brolis Jo
nas Skyrius, Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul, Brazilija.

HARTFORD, CONN.
Šv. Jono Evangelisto drau

gijos susirinkimas bus birželio 
3, šeštadienį, 7 vai. vak. Susi
rinkimai per ateinančius 3 mė
nesius bus ne sekmadienį, kaip 
paprastai, bet šeštadienį.

Šv. Trejybės vyrų klubo me
tinės mišios ir komunija bus 
burželio 18 d. 8:30 vai. Bendri 
pusryčiai tuoj po mišių mo- » 
kyklos patalpose. Rep.

RADIJO VALANDĖLĖS

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kiL Braddock,
Penm..
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB
Mich.
Seštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

1400 kil., Detroit,

#
TĖVYNĖS GARSAI

HARTFORD WPOP
1410 klc.

Sekmadieni — 11-12 vai. dieną 
Vedėjas J. Petkaitis

Lincoln Street, Hartford, Conn.60

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL
860 ..banga

tettadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SU Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMOS PROGRAMOS 

lietu vi v kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; Sett. - sakm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviikos vaka- 
ruikos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Pertų III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.
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PIRMOJI DIENA LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTES SOSTINĖJ
Gegužės 1 buvo atidaryta 

antros Dainų šventės (Chicago
je, liepos 2) rengimo komiteto 
oficialioji- būstinė, kuri yra Chi
cagos pačioje lietuviškoje šir
dyje — Marųuette Parke, 2501 
West 69 St., Chicago 29, UI. 
Telefonas: PR 9-2283. Tuo te
lefonu reikia skambinti Dainų 
šventės reikalais.

— Labai teisingai. Kažin, ko
kiu reikalu galėčiau patarnauti? 
— prisistatau. it būčiau koks 
oficialus komiteto tarnautojas 
ar įgaliotinis, o ne smalsus tik 
korespondentas.

— Norėčiau gauti bilietų į 
Dainų šventę. — sako pats pir
masis malonus būstinės sve
čias. — Norėčiau visą tuziną 
vienoje vietoje, nes į šventę 
atvažiuoja artimieji iš Kanados 
ir dar trijų šios šalies valsty
bių.

Ir malonusis ateivis paaiški
no, kokioje vietoje pageidauja

Dainų šventės būstinę malo
niai priglaudė Algimantas J. 
Grigas savo Real Estate rašti
nės patalpose. Nors jo patal
pos yra šviesios ir erdvios, bet 
atsižvelgiant į jo tarnautojų
skaičių, ši paslauga yra tikrai bilietų, 
gražus lietuviškas ir patriotiš
kas mostas. Žinoma, vietą šiai 
būstinei jis ir užleido nemoka
mai. A J. Grigas yra didis lie
tuviškos dainos mylėtojas. Vie
nas .pirmųjų ir aktyviųjų Dai
navos ansamblio ir Chicagos 
vyrų choro Vytis dalyvis.

— Labai tenka apgailestauti, 
bet bilietų dar neturime. Spaus
tuvė užvilkino. Bet greit bus ...

YOUR AD 
CANCEL OR CMANGE 

CbM LO 3-7»l '

RESTAURANTS

SWISS TAVERN
On Paterson - Hamburg Turnpike.
ILS. Rte. 202. Pompton Lakęs, NJ.

WeB known for its excellent cuisine
Luncheon* - Dinner - a la carte

Bar A Lounge. Special considera
tion given to religious groups. TeL:
TE 5-9868. Alpsteg. Mgmt.

RESTAURANTS
Lietuviškų produktų;

THE MILLERIDGE INN—An Early 
American Inn built in 1672. Charm- 
ing garden-patio aetting. The ultim- 
ate in American Cuisine. Taproom, 
Luncheon Dinner. Closed Mondays 
except HoHdays. Member of Diners" 
Club. Jericho. Hicksville Rd. & Jeri
cho Tpke. TeL WElls 1-2201,

MAGNOTTI'S RESTAURANT 
1719 Hylan Blvd. 

Dongan Kilis. SJ. N.Y. 
SpeciaHzing in Italian Seafood

DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIU

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Smalsumo vedamas, nutariau 
pasižiūrėti, kaip ir- kas dėsis 
pirmąją dieną šioje būstinėje. 
Ta pačia proga raštinės maši
nėle galėjau atlikti kai kuriuos 
savo “degančius darbus” spau-
dai.

Pirmąją dieną būstinėje at
sitiko gana malonių ir netikė
tų dalykų. Apie pietus žinomo
jo mūsų lietuviškojo “baldų ka
raliaus” Justo Lieponio tarnau
tojai raštinėn atvežė moderniš
kus ir labiau išlepinto skonio 
baldus.

— Tai kam tie baldai reika
lingi? — nustebęs klausiu. — 
Juk čia jų tiek apsčiai, bran
gių ir gražių ...

Maloniajame vyre atpažinau 
buvusį viena mūsų garbingą ka
rį, labai dorą vyrą, dabar be
ne jau tylų pensininką, tylų ir 
lietuvį patriotą.

— Mielas lietuviškosios dai
nos mylėtojau, Jūs šiai Dainų 
šventės būstinei padarėte gar
bę kaipo pats pirmasis čionai 
atsilankęs šios šventės reika
lais. Norėčiau -žinoti pavardę 
ir adresą ... Gal leisite tą įvy
ki ir spaudoje paminėti?

— Aš pats pirmas ... Kad 
būčiau žinojęs, tai būčiau dar 
palaukęs ... Bet žmogus nė ne
žinai, kuriame žingsnyje tave 
netikėtumas laukia ... Mano 
pavardė yra Petras Genys. 0 
gyvenu 7114 So. Maplewood, 
Chicagoje. Jei jau rašysite, 
tai neminėkite bent mano tu
rėto laipsnio ir niekų; Čia tai 
nepopuliaru. Mes visi čia gimė
me iš naujo ...

Gegužės 3. Šiandien vyriau- 
soje būstinėje atsirado jau ir 
pats vyriausias šios būstinės bo
sas, šventės komiteto vicepir
mininkas Vytautas Radžius. Pa
sirodo, nabagą didis ‘šaltis’ bu
vo keliom dienom visai priraki
nęs namie. Ir šiandien dar vos 
iškalba. -

Aš jam perdaviau savo “pa
reigas”. Dabar “vyriausioje būs
tinėje” darbas virte verda. To
dėl visais šventės reikalais 
skambinkite, pėsti ar važiuoti 
ateikite. Visi rūpesčiai ir rū
pestėliai bus aptarti ir paten
kinti.

(Nukelta į 7 psl)

ROOFERS

LO FARO ROOFING A SIDING
22 Bruce Lane, Farmingdale, L.I.N.Y. 
Roofing A Siding Service. Storm 
damage. Repairs & Estimates, Alu- 
minum Sidings. Gutters & Leaders. 
Caulking. All work guaranteed. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. Phone CHapel 9-3541.

— Tai mano asmeniškas pa- 
sitamavimas Dainų šventės būs- 

. tinęs didesniam patogumui, gar
bei ir šlovei, — šypsosi Algi-
mantas Grigas.

Sustatome baldus. Tikrai eks
travagantiški. Dar speciali len
ta — statyvas, kurioje kiekvie
nas, užėjęs į būstinę, ras visus 
pranešimus ir informacijas apie 
Dainų šventę. Ant lempos sta
liuko pastatome ir žalią gėlę 
dar didesnei šlovei dainų šven
tės! Visa tai čia pat ir pa
krikštijame: Dainų šventės kam 
pelis. Visi čia atėję visokiais 
Dainų šventės reikalais, reika
lėliais ir rūpestėliais, galės pri
sėsti ir maloniai pailsėti pasku
tinės mados minkštasuoliuose, 
paskaityti lietuvišką spaudą ir 
padoriai pamąstyti, kiek sunkių 
rūpesčių jau ima gulti ant šven
tės organizatorių pečių.

Vyriausios būstinės vyriau
sias komendantas pirmąją dieną 
nepasirodė.

Gegužės 2. Aš vėl atslenku 
į būstinę. Vėl nieko nėra. O 
man be galo rūpi žinoti ir ma
tyti, kas pirmas iš interesantų 
atsilankys į būstinę, kokiu rei
kalu, kas bus tas pirmasis, su
sidomėjęs Dainų švente, nors 
iki jos dar lygiai du mėnesisi?

Esu raštinėje vienas vienin
telis. Birbinu mašinėle kažkokį 
reportažą. Ir štai ... Įeina labai 
malonios išvaizdos tautietis. 
Šarma jau baltai išmarginusi 
jo plaukus.

HORN HOME IMPROVEMENT Co.
292 Ashland Avė., Staten Island 9; 
N. Y. — Roofing Repairs - Sheet 
metai work - New Roofs. Special 
consideration given to religious in
stitutions. Phone Y U 4-2635. i

E. F. CRUCY ROOFING CO.
62 Railroad Avė.. Yonkers. N. Y.

10 YEAR GUARANTEE 
Roofs - Gutters - Leaders - Siding 
Fully insured. Free estimates. Spe
cial consideration given .to religious 
institutions. — Phone YO 5-1699.

ESTATES ROOFING CO. Ine. 
151 Herricks Road 

Garden City Park, L. I.
Roofing - Sidewall Shingling 
Reynolds Colored Alunrinum

Siding — Gutters and Leaders 
Slate and Tile Roofs a Specialty 
No Job Too Large ar Too Small 

Free Estimates — Friendly Service
Special Consideration given To 

Religious Institutions 
FL 4-1065 Fl 7-1381

AAA ROOFING CO. INC.
151 Hcrricks Rd, Garden City, L.I., 
N.Y.- - Roofing - Sheet Metai Work 
- Shingling. Slate and Tile Roofs a 
specialty. Free estimates: complete 
Insurance coverage: Ali work guar
anteed: FHA terms. Spec. consider
ation given to religious institutions.

PI 7-8320

EDWARD J. KOHLER 
Successor to Herbert C. Rutt. 
ROOFING A SHEET IdETAL

Special consideration given to 
religious institutions 

Institutional - Residential - Com- 
mercial -- 265 4th Avė.. Paterson.

N. J. — Tel. ARmory 4-6955

CARDINAL CONSTRUCTION CO. 
1S46 Newbridee Road. N. Bellmore. 
L.I. N.Y. — SUnset 1-1700. Roofing 
A Siding of Qualitv. Guaranteed re
pairs. prompt. Service. Siding. Gut-

estimates. no down pąvment. terms

deration given to relig. institutions.

J. JOHNSON A SON
100 Roslyn Avė.. Sea Cliff. L.I. N.Y. 
Roofing - Siding -Shingling. Gutters 
and leaders. Repairs our Specialty.

Spv-ctal consMcmf•• >n elvcn to 
rw|ig*n«r institutions

Nassan Co. Phone — OR 6-5780 
Snffolk C'’. Phone JV

BoSdED^

— Skaičiau spaudoje, kad 
čia atidaryta Dainų šventės būs
tinė ...

Catholics Welcomc. In prlvately 
onmed home in Brooklyn. N. Y., 
Rctfrcd Tralned Nurse will give 
best of motherlv care to New-Bom 
and Very Young Infants. Large 
yard, reasonable week»v rates. -- 
Phone anytime MA 4-2945.

STEINER ROOFING CO.
1201 Bav Street. Rosebank. Staten 
Island. N.Y. — ROOFING. SHEET 
METAL WORK. Skyiights. Lead
ers. Gutters. Duckwork, Ventila- 
tion. Special consideration to reli
gious institutions. Tel. GI 7-1633.

DeGREGORIO BROS 
TAR-SLAG ROOFING 

Special consideration given to 
religious institutions 

YOnkers 3-5414 
122 Park Hill Avė, Yonkers

FLEETWOOO ROOFING CO.
Ravmond W. Mancuso. Owner 

ROOFING - SIDING
Built-up Roofing, Leaders & Gut
ters. Canvas decks. Roof repairs, 
Insulation. — Special consideration 
given to religious institutions. 329 
Rich Avė, Mt. Vernon; MO 4-2665.

JAY A JAY ROOFING A SHEET 
M ETA L CO, Ine.. 62 Cedar Grove, 
New Dorp Beach. Staten Island, 
N. Y. — New Roofs. Repairs. Gut- 
ters. Leaders. Sheet metai work; 
Terms. Fully insured. Special con-* 
sideration given to reHgious insti
tutions. Phone EL 1-5053.

BERGEN SLATE ROOFING CO.
683 Main Street. Hackensack. N. J. 

Roofing and Sheet Metai Work 
Commercial. IndustriaL Institutional

Special consid-ration given to 
rr-ligicvs irv’I»”tions 

Dl 2-1933

SUTPHIN ROOFING CO.
191 Hoffman Avė.

REPAIRING A SPECIALTY
Roofing. Gutters A Leaders. Sky- 
lights. Siding. Speeial consideration 
given to reHgious institutions. TeL:

z PR 5-9310

BLAIR ROOFING
87 Yonkers Ave_ Yonkers, N. Y.

W. S. Blair, Prop. Roofing - SHding 
- Leaders - Gutters. All work guar
anteed. Repairs. ARerations, Car- 
pentry. Free estimates cheerfully 
given. Fully insured. Payments ar
ranged. Special consideration given 
to religtous groups. — YO 3-2567.

THF. VILLAGE ROOFER 
1370 Northern Blvd. 

ROSLYN. L. I.. N. Y. 
Free F-’imates — Repairs our 
Speciality Slate - Gutters - Fiat 
R<»ofing - Shingle - Leaders - 

Rernoflng - Sfn<w Guards . Roof 
Lnuvers Gutter Screenlng 

Ch'mncy Cleaning and Rcpairing 
Flh-’r-Glass-Gutters and I.ea<leeg 

Snc-oinl Consitlrmtirej eiven tn 
ReHgious Institutions

MA 1-7120, OT 6-2900. HU 7-!TI?

LARISON’S Turkey Farm Inn for 
real family dinner in home-fashion- . 
ed comfort. TURKEY A STEAK. 
DINNERS. Special consideration 
given to religious groups. Cocktail 
Lounge. TR 9-5521. Route 206-24, 
Chester, N.J. — iClosed Fridays*

Casa Carolina Restaurant 
356.Kimball Avė.. Yonkers, N. Y. 
FINE ITALIAN FOODS. Open 7 
Days. Special con dderation given 
to reHgious groups. Tel. BE 7-9922.

THE TOWER STEAK HOUSE
Route jf22, Mountainside, N.J. — 
OuLstanuing Food Service in a Gra- 
cious Manner. Luncheon - Cocktails 
-Dinner. Special consideration given 
to religious groups. Hosts: BiU & 
Elizabeth Motter. TeL AD 2-9789; 
AD 3-5542.

VTLLE ELENA ITALIAN 
RESTAURANT

Italian American Cuisine
Cocktail Lounge

FaciUties For Small Parties
Ordors To Take Out

Special Consideration Given
To Religious Groups

Closed Mondays
PRimrose 5-9806

New Hyde Park, 1635 Hillside avė.

COLONIAL FARMS
FOOD PREPARED & SERVED 

in
AN OLD AMERICAN TRADITION 

Special consideration given to 
ReHgious Groups 

Middlebush, N. J. Viking 4-2650

DOROTHY DENNIS
414 North Broad SL, Elizabeth, N.J. 
An Attractive Restaurant Serving 
DeHcious Meals. Special consider
ation given to ReHgious Groups. 

ELizabeth 3-9872

JOHNNY MURPHY’S 
BRASS HORN 

Restaurant A Cocktail Lounge 
Banquet rooms. Organ music night- 
ly. Open 7 days. Corner Cherry & 
West Grand Sts., Elizabeth, N. J. 

Tel.: ELizabeth 4-8767

The Brass Bucket 
CHARCOAL STEAK HOUSE 
Special consideration given to 

ReHgious Groups 
US #9 - Main Street, Woodbridge, 
New Jersey — M Ercury 4-9148

For the Finest Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza & PhiHp MercaH. 
Special consideration given to re
Hgious groups. Free Parking after 
6 P.M. Dinėrs Club Member.

Old Timbers
Rte. 69 — Annandale, N. J. 

FRENCH-ITALIAN CUISINE 
Special consideration given to re

Hgious groups. COCKTAIL BAR. 
Closed Monday. CLINTON 9493R

THE WEATHER VANE' MOTEL 
and 

BLACKBORN LODGE HOTEL 
in Quoque, L. 1. 

offers special consideration to 
Religious Groups 
OM Quoque 3-4788

^ROOFERS

ANDREW A. BOBEN
113 Curtis Lane, Yonkers. N. Y. 

ROOFING - GUTTERS - LEADERS 
- SIDING. — Special consideration 
given to religious institutions. Tel.: 

YO 8-5897

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL WORKS 

70 Merrick Road 
Lynbrook, N. Y.

Alterations and Repairs — 
Guaranteed Work — Free 

Estimates — Fully Insured — 
'Special Consideration eriven 

To ReHgious Institutions 
LY 9-1447

T. F. 8LOAN CO.
112 E. Railway Avė.. Patterson, NJ 

ROOFING CONTRACTORS 
Special consideration given 

to ReHgious Institutions
MU 4-6232

ASFHALT ROOFING A Slate Co.
481 Central Avė.. White Plains. NY 
A complete Roofing Service. Our 
special Chemical Coating proteets 
and preserves. Wood shingle roofs. 
gutters A leaders installed. Special 
consideration given to reHgious In
stitutions. Dav phone:WH 9-9137; 
Eve. phone: WH 8-0240. WH 6-4729.

ABE MILLER
Fiat - Roofing Repairs - Leaders - 
Gutters - Sheet Metai Work. Spe
cial consideration given to reHgious 
institutions. — 8 tVHHams Avenue, 
Jersey City. N. J. Te\ ''' <-2294.

— PIZZAS —
Special consideration given to 

religious institutions
EL 1-9304

CABAFIELLOS 
Restaurant

309 White Plains Rd., Eastechester, 
N.Y. — LUNCHEON - OINNER - 
SUPPER. Catering to small parties. 
Special consideration given to reli
gious groups. Telephone D E 7-9695.

FRANKS RESTAURANT — 235 
Jersey St., New Brighton, S.I. N.Y. 
Steaks - Southern Fried Chicken - 
Seafood Platters - Shrimps. Open 
Ali Night Fridays and Saturdays; 
Closed Sundays. Special considera
tion given to religious groups. Tel.: 

GL7-9781

GEHLBACH ROOFING - 309 Elm 
Avė, Hackensack. N.J. Leaks re- 
paired. 24 hour Service guaranteed 
on all leaka. No job too small. Roof 
TUe specialistą. Special considera- 
tton given to religious institutions 
HUbbard 7-2255; lt no arswer — 
J>hone Hirbbart 7-0764.

LILLIAN'S RESTAURANT
Route 9 W., Newburgh. New York. 

uWonderful Food”
Terrific Steaks. King Size Cocktails 
American Express Honored. Spe
cial consideration given to religious 
groups. Closed Tues. JOhn 1-9851.

ED KAYATT’S Red Carpet Restau
rant. International cuisine. 38 W. 
Sunrise Highway. Freeport, N- Y. 
“Look For A Little Entrance To A Big 
Surprise”. Quality Foods seleeted and 
prepared to order by •■xperts. Sterling 
Service in an atniosphęre of intirnacy & 
chanu. Sirloin steaks. Barbe<uv<l Ribs. 
Scampi, Sliish-Kebab. Maine Lobster. 
Special consideration gi v .-n to religious 
groups. Tel. MA 3-76O0.

ANGUS STEAK HOUSE 
1412 Midland Avė, Bronxville, N.Y. 
Formerly Dorans. Geo. Defies. Prop.

LIVE LOBSTER POOL 
Luncheon - Dinner - Cocktail lounge. 
Special consideration given to reli
gious groups. *— Tel.: BE 7-2444.

EDGEMONT CASINO
DINNERS DAILY TO 10 P.M.

Always a la Carte. Catering to Wed- 
dings A all occasions. Special con
sideration given to religious groups, 
784 Central Avė. SCarsdale 3-9006, 

If no answer—SCarsdale 3-9784

WILLIAM RUECKS 
New Hyde Park JNN 

Famious for Wedding Rec-eptions 
Banquets — Club Dinn<>rf< — Parties 

Show<rs — Large & Small Private 
Dinning Rooma - Conmunion Breakfests 

Lunch & Dinner Servened Daily 
214 Jericho Turnpike 

New Hyde Park. L. I.

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT 
“Bring the Family and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
Luncheons & Dinners. Open 7 days. 
Air conditioned. Special considera- 
tion given to religious groups. 
YOnkers 9-6433. 540 Palmer 
Yonkėrs. if no answer—YO 9-9541.

Tel.
Rd..

PARISE’S STEAKS
Biggest Steak in Westchester 

Lobster - Italian Cuisine - Reason- 
ableprices - Ample parking - Parties 
arranged. Special consideration given 
to religious groups. Near Hawthome 
Circle; Commerce St.. Thomwood. 
ROgers 9-9871 — ROgers 9-9832

ALBANESE'S EASTECHESTER 
TAVERN, 7 Waverly Place, East- 
chester. N.Y. — Homemade Italian 
Food. PIZZERIA. Manicotti - Lasag- 
na - RavoU - Spaghetti - Steaks. 
Special consideration given to reli
gious groups. Phone WO 1-9720.

HENNY'S STEAK HOUSE
2187 Richmond Avė.. New Spring- 
ville, Staten Island, N.Y. — Famous 
for Steaks and Seafood. Special Me
nu for Children. Special considera
tion given to reUgious groups. Tel.: 

GI 8-8379

THREE JAYS RESTAURANT 
201 New Dorp Lane. Staten Island, 
N. Y. — Specializing in Italian and 
Amreican Cuisine — Pizza Pieš — 
Cocktail Lounge. Special consider- 
ation given to reHgious groups. Tel.: 

EL 1-9724

Noritę geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y< 

Tel. HYacint 7-4677

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Brooklyn I I. N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

► 110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Jose p h Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės. namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
•buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVftMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 1L N.Y. — TeL Stagr 2-4328

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!

THWAITES INN, Ine. Since 1885. 
CIT y ISLAND. New England Shore 
Dinners. Steaks A Chops. Banųuet 
FaciBties. Ample parking. Open all 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phone TT 5-1023 

536 City Island Avė.. Bronx

LAKEVIEW ON THE BOARD 
WALK

Lake Mohawk, -New Jersey 
Fine Foods Sčrved from 12 Noon to 
2 A.M. — Dancing A Entertainment 
nitely. Special consideration given 
to reHgious groups. — PA 9-9558.

STREAMLINE RESTAURANT and 
BAR, Ine. 215 West 3rd St.. Mount 
Vernon, N.Y. Steaks. Chops. Shrimps 
— Accommodation for parties Spe
cial consideration given to religious 
groups. "What foods these morsels 
be” — Telephone MO 7-9213.

MELE'S PAVILION 
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day 
Available at all timen for Privalė 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT. Route 25A

AN 1-4415

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupurtkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• DideU atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorol* 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. va k.: penktad. iki 9 vai. vak.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgevood)

Tel. EVergreen 2-6440

Salt vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietos. Pirmos rūšies Uo
tu viškas maistas prieina
momis kainomis.



e ■

NUftSiNGHOME

N. J. PR 4-1359. Mrs. H. Hareter.
ANOrew 1-BM8

Modai Homes. TsHtaasš FU 6-14M.
CREEK8IDE RĘST—On the Great

to $42 per week. Adults only in July

July ana August- Mrs. Hattie Field

SU.4 ‘N* 6OUND MOTEL
COUNTRY BOARD

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SAUS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

The only Metei « the Sound, New this 
yoar. Motei 4L tff letoncie*. bouno proot, 
waU to wall carpotmg, Heated; every 
room ha* water vtew. Fsivaa* beach. 
Attracuve rato. Waiking dtetance to 
Montauk Harbor &. Fiching Seat*. In 
Oueenc — Gali OUympia 8-4063.

hot 4 coH 
runing water in every room. — 134

from iandscape; transponation to 
churches; recreaUon, eic. Privalė or 
senu-pnvate. Under personai care 
oi N. u>. Demisąy, M.S.S.; 54 CIocks 
Blvd., AmityvUle, L_L — AM 4-3350

ELM RĘST HOUSE
B. Durtam 2, N. Y. — CEdar 9-6961.
Modem roomą with running hot Jk

Year Round & Summer Homes 
at Piiteciiiie Liake 
Sales & Rentals

ftEALUTATt ;
lis iš Ąu k 

a.

Tel- MU 3-2928
VACYS STEPONI8

Pirmoji diena
(Atkelta iš 6 psl.)

Dainų švente ne už kalnų. 
Visi chorai dirba išsijuosę ir su
šilę. Pasirodysim, ką mes lietu
viai išgalime. Šiais metais šven
tę atidarys ir joje dalyvaus 
pats prezidento brolis Robert 
Kennedy. Todėl ir mes iš- visų 
Amerikos kampelių liepos 2 tu
rime vieningai suskrisit į Chi- 
cagą, pasaulio lietuvių garsią 

. sostinę. Tegu tą dieną visa Ame 
; rika palieka “tuščia”. Visi Chi- 
cagon! Nežinią ar kitos Dainų 
šventės besulauksime. Gali kil
ti kokie karai, badai ar marai...

. Kas žino?. ..
Alb. Valentinas

Drinkmanas, Voldemaras, gy
venęs Kaune, Aukšt Panemu
nėje

Grigalaitis, Pranas, Jono sū- 
ntis iš KybUčių km., Tytuvėnų 
par., Kelmės vi., Raseinių apsk., 
ir jo sūnus Jonas

Kuncaitis, Jonas, Endriaus 
sūnus, ir jo sūnus Jonas, iš Nor
vaišų km., Būblelių vi., Sakių 
apsk.

Marcinkevičius, Kazimieras 
Algirdas, Petro sūnus, gimęs 
1929 m. Kamardės dv., Salo
čių vi., Biržų apsk., dingęs iš 
Šiaulių 1944 m.

Mockus, Jonas ir Mykolas, 
Antano sūnūs, iš Barzdžių km., 
Skaudvilės vai.

Narvilas, Zenonas, Motiejaus 
sūnus, gimęs 1920 m. Tilvikų 
km., Kulių vi., Kretingos apsk., 
gyvenęs Gargžduose, dingęs ka
ro metu 1944 m.

Parulienė - Bendaravičiūtė, 
Nastazija, Mateųpo duktė, gy
veno Worcestery

Radišauskas, Benediktas, bu
vęs Anglijoje

Sabaliauskas, Antanas, Jonas 
ir Vladas, iš Onušiškio, Trakų 
apsk.

Sniečkuvienė - Paulauskaite, 
Marija, ir jos sesuo Ūsienė, 
Petrusė, iš Turioiškės km., Rau- 
denio vai

špelverytė (Spelveris) Elzė, 
Marė ir Morta, gim. Ridikiš- 
kės m., Tauragės apsk.
- Tamulevičius, Martynas, iš 
Musteikos kaimo, Tamošiaus ir 
Rožės sūnus

Tankeviųms, Vaclovas, bu
vęs Vokietijoje

%sienė - Paulauskaitė, Pet- 
rusė, ir jos sesuo Sniečkuvie- 
nė, Marija, iš Turioiškės km., 
Raudenio vai.

Vičiunas, Vitas, Jurgio sū
nus, gimęs 1928 m. Medininkų

Conwlate General of Lith- 
uania, 41 Wešt 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

RELIGIOUS NOTICE

“If Jesus Calls”, He is offering 
Paradise to you in return for 

your prayers — love — work — 
and sacrifice. Hearken to His 
Call as a Daughter of Mary.

Write to 
REVEREND MOTHER GENERAL 

Motherhouse of the 
Immaculate Conception 

Osgood Avė.
New Britain, Conn.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

DOWH HtUL RĘST HOME 
NorthfMrt. Aa emMIent eatate oęn- 
vertai Into a tame for eideny poopie 

coupleK men or women. uxceiiem 
ausine; Day A mg*t care. Your v«e*t 
i* wetco«nei (Near Route 25A) Ke-

QUIET VILLAGE, Lovely Park, 
bOMMER GUtaišS - runTlttamj 
FEttSUNS; $bU mo->-$2o weęx*y.

Phone Vlking 3-3781

ROOM ■ BOARD

Catholics VVeicome 
Croton on Hudson

NEW RANCH, wooded aere, beau- 
tnuiiy lanoscapea, targe rooms, 
private batns. r.easonauie prices.

TRAVEL BUREAUS

PINE GROVE HOUSE 
Eost Quoaue. L. L N. Y. 
Tel.. bampton Bays 2-0877

Prie Shumecock Bay lianana. seniai 
Žinomas gerais valgių patiekalais. Yra 
maudynės, laiveliai plaukioti. Mielai 
priimamos šeimos. Namukai (cottagesi 
savarankiškam ūkininkavimui Prieina 
mos kainos. Dvi mylios ligi katalikų 
baZnyCios. Savininkas

Mrs. J. E. Tunnell

tNSPLAY

CAPA88O BROTHERS

RIDGEWOQD, Nr J.
Private Dwellings, Businesaes — 

Induetrial Wastes. Building 
Materials, Etc.

Spėriai Consideratton given TO 
Religious Institutlons

GI 4-6465

“CALL GALLAGHER" 
STIIweil 6-3993 

BETTER ELECTRICAL W0RK at 
FAIRPRICES

Spėriai attention to InstitUtional 
wiring. Licensed since 1933

PARISIAN
BEAUTY SCHOOL

NATIONALLY KNOWN HONOR 
EMBLEM SCHOOL 

362 State SL, Hackcnsack, N. J. 
HUbbard 7-2204

COMMUNION - CONFIRMATION 
GRADUATION

DRESSES 
Reasonable 

ANNE CORRIEKO 
1277 E 84 St, B’klyn - RN 3-1456

TREE SURGEONS

YOU’LL BAVC (BOS
vili be raieed from Jum lat.

ONLY 10 HOUSE8 LRFT FOR SALR!

LOTS FOR SALE In Catholic area.
ATLANTIC CITY VICENTTY

25x100 Lot $99. Only $10 down, $10 
month. Also 1 to 5 aerea, SUNSET 
PiNES, (M-l) Box 383, Atlantic 
City, N. J. TeL Ml 1-8684.

EDV/ARD A. CASEY
REALTOR

13 Union Valey Road — PA 8-8931

In Saint Margaret’s Pariah 
in PEARL K1VER, N. Y. 

CAPE COD
4 bedrooms, modem Idtchen, pan- 
eled diningroom, laigė livingroom. 
Many extras. Owner. $21,500. TeL:

PEarl River 5-0484
BOOTH HOUSE

On the waterfront GREENPORT,
L. I.—American <fc European piaiis, 
Complete Jtsoatjng-fc isiung laciuues 

NEWLY DECoKAiED 
Uriaer new management of

Capt. D. Koussos
Write or phone Greenport 7-1880.

R. T. D AVI ES
81 Hillcrest Avė., Morristovvn, N. J. 

TREE SURGEUN
Pruning - Sprayirig - Removals 

Insurance • Special consideration 
given to religious institutlons. TeL: 

JE 8-7844

HOME OWNERS
SELLUNG YOUR HOUaE f 

or wuk nuusiE?

Any condition — Free Apparisal. 
Stay as long as you likę. “Ali Casn 
- No Red Tapė". Arcada JA 6-7300.

WARD TRAVEL AGENCY
79-01 Roosevelt Aver, Jackson Heights, 
L.I., N.Y. — Special Cousideration giveu 
to mdividual and groups planning pil- 
grimages to Europe. Special Package 
rates lor Honeymoons in Miami &. Ber- 
muda. Call: Ouympia 1-5640. Will de- 
liver tiekei to your home.

AUTO SERVICEFIRE ISLAND S NEWEST SEA- 
SHORE MOTEL, Ocean Bay kark, 
N. Y. — Facing the Bay and omy 
1,000 feet irom tne ocean. 2U U mis 
wnn private baths. All rooms nave 
twm oeds. Piease maxe your reser- 
vations now. — Write or Dial bi6 
JUniper 3-5860.

CHILDREN BOARDEDBuy at the ESSO Sign 
MIKE'S SERVICENTER 

Mechanic on duty 
WASHING - SIMONI2JNG 

Accessories - Batteries - Tires 
Mike Mastrull, Prop. — LO 9-9512 

4566 BROADWAY 
Cor. Nagle Avė & B’way

— Amerikos sprausminis lėk
tuvas “Phantom” gegužės 24 
iš Kalifornijos iki Brooklyno
— 2,445.9 mylias — nuskrido 
per 2 vai. 47 minutes. Buvęs 
rekordas pralenktas 20 minučių

— Amerika numato paleisti 
birželio 12 aplink žemę raketą 
be žmogaus su tam tikrais in
strumentais, kurie nusileistų į 
žemę su parašiutu. Birželio 20 
paleis trumpam skridimui ant
rą lakūną ir metų pabaigoje
— aplink, žemę.

— Toronte leistas sekmadie
niais kinas ir kitos pramogos, 
gyventojam taip nubalsavus.

Missionary Sisters of the Third 
Order of St. Francis 

Peekskill, N. Y.
Sisters devote their Ii ves to teaching on 
the Elementary, High, Business & Col- 
lege leveis and do missionary work in 
S. America. They also care for children 
in orphanages. For Information please 
write to Rev. Mother M. ROBERTĄ — 
Mount St. Francis, Peekskill, New York.

H. W. FEMALE

CHAMBERMAIDS
FOR RESORT WORK

Catholics welcome. In privately 
' owned home in FKEEPOtcT; L. r. 

Motherly Care tor Children ot 
working parents. 5 days weekly; 
all conveniences, reasonable prices. 
Pilone days MA 3-8796; after 6PM
— JN 8-V607.

ROCK VI E W HOUSE
U.S. Highvvay (Near Port Jenas) 
Sį 206, Montague, N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis - Golf - Svvimming - dan
ei ng - ExcelUnt food. v/rite for 
brochure “L' or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague

3-2263

SUMMER CAMPS
Catholics Welcome in Privately 
Owned Home in St. Albans, L. 1. 

CHILDREN CARE FCR

60 2nd Avenue, Bet. 3rd & 4th Sts. 
Murray’s Empioyment Agency 

OR 4-0157; GR 7-9676
Robert Lapolla the Director of 

Camp Silvemails, located in Pine 
Plains, New York, is looking for- 
ward to a busy and exciting season 
which begins on July Ist and lasts 
until August 25th.

Reservations are above lašt years 
and Mr. Lapolla believes that this 
is due to the special events and 
personai care and supėrvision given 
to every boy. Among the activities 
are Horseback Riding, Go Karts, 
Ham Radio, Nature Study, and all 
sports. Health and safety are the 
most important proteetion given to 
the boys by excellent food, modem 
cooking facilities and constant su- 
pervision by trained nurses, doctors 
and dentists. For a fully descriptive 
booklet a' note to Mr. Robert Lapdl- 
la, Camp Silvemails, Pine Plains, 
N. Y, will bring a prompt reply.

PIOUS SOCIETY OF THE 
FATHERS OF ST. CHARLES 

(Scalabrini Fathers). The Pious Society 
of the Fathers of St. Charles was found
ed in Italy by the Servant of God, Bi- 
shop John Scalabrini. in the year 1887. 
The purpose of the Fathers & Brothers 
of this Society is to work primarily a- 
mong the Italian Emigrants and their 
children throughout the world.
At the present time we number approx- 
imately 1100 members working in four- 
teen different countries. In the U. S. 
and Canada we have 45 parishes. 27 
schools. 2 Homes for the Aged. a Minor 
Seminary. a Novitiate and a Major Se- 
minary. • For further Information a- 
bout the Pious Society of the Fathers of 
St. Charles write to — VOCATIONAI
DI RECTOR — St. Charles Seminary, 
Staten Island 4, N. Y.

SUMMER RESORTS THE MOTEL ON THE BAY
DAILY - WEEKLY 

Loving care - Reasonable prices. 
Inspection invited — FI 1-3562.

South Jamesport, L.I. N.Y. — New 
Resort Motei Direetly on Peconic 
Bay. Private Beach - Bathing - 
Fishing - Golf. MemberAAA. Wnte 
for Brochure “L”. JA 2-3458.

CATHOLICS WELCOMEDStephen Bredes, Jr<
skambinti:

Welfare Dept — TeL: UL 6-5260.

REPUBLIC
DRAGŪNAS Liguor Store, Inc^

NearADVOKATAS 322 Union Avė.LAIKRODININKAS
84 - 14 Jamaica Avė. TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,Laikrodžiai

SUMMER CAMPS

AR JŪS NEPERMOKATE

Silver Bell
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,

Jūs esate kvalifikuotas:
Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo

Kreipkitės:
36-38*40 STAGG ST.ALBERT F. PETERS (Petrauskas) ;

APDRAUDOS SPECIALISTAS
THE VACATION DIRECTORY

FRANCISCAN SISTERS
of

FR. CRIBBIN'S PILGRIMAGE

CANADA'S 3 NATIONAL SHRINES
AUGUST 19 TO AUGUST 25, 1961

MT. ASSUMPTION Boy's Boarding School

CAMP125 West 43rd Street, New York 36. N. Y.

FOR BOYS

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

IOYWILE COTTAGE 
2009 Ft_ Elevatton

everything in sports. Modem 
Uniąue and exceptional new 
acc. Also iiousekeeping units. 
Catholic Church. Booklet. —

Fr. & R. Behling

485 GRANO STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

in privately owned home on Lenox 
Rd. in Brooklyn. Children boarded

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21,000,000 automobilių savininkų

41 — 40 74th SL

WILLIAM J. DRAKE

Kas norėtų skelbtis Darbininke

ON shinnecogk bay 
OVERLOOKING OCEAN

HORIZpN HILLS
Luxury Acc^modations 

Swimming p6ol - Rooms & Suits 
Priv. Dock - Efficiency Maisonettes 
May 12 - June 29 Pre ceason rates 

After Junė 29 mtnimurr reservation
1 week 

TeL AT 3-0458^ P. O. Box W 
Southampton 4, N. Y.

37 Shprithn Aveane 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

Woodhaven 21, N. Y.
TeL: Hlckory 1-5220

84-17 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y.

TeL VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

186-53 —- 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Beneflt of Summer Day Camp o Apostolate of The D^f and 
Hari of Hearing • 25< ; Discount for Clergy and Religious.

Reservations and further Information apply:
/Rev. Thomas Cribbin

118 Prospect Park We'st. Brooklyn 15, N. Y. — SOuth 8-9756 
Parker Catholic * Parochial Tours

OXford 5-7521

ALL NEW THIS YEAR
BK5 EVENT Big Western Show

RODEO
has fun —

STRIKE TT RICH AT OUR MINING CAMP

OPEN DAILY 11 AM.

WILD VEST CITY, Route 206 North, NETCONG, N J.

PASSIONIST WAY OF LIFE 
As A PRIEST You Will: Pray and 
Study in Seminary or Monastery, Be 
Ordained, Preach Missions, Retreats as 
Missionary Home or Abroad. Write for 
Information — GENERAL VOCATION 
DIRECTOR. Passionist Monastery, Box 
24. Jamaica 32. L.I. N.Y.

We Preach Christ Crucified

RELIGIOUS SISTERS OF MERCY
College SecondaryiElementary Schools 
Diocese of Trenton & Camden. N. J. 
IS GOD CALLING YOU To Be A Sister 
Of Mercy — to serve the poor, siek and 
uneducated. For Information write — 
MOUNT SAINT MARY NOVITIATE 
U. S. Highvvay 22 and Terrill Road 

North Plainfield, New Jersey

COLONIĄL INf^ Pine Hill, N.Y. 

Graži vieta, geras europietiškas val
gis, Kambariai su privačia ir semi- 
privačia vonia, baseinas. Pasilinks
minimai, įvairūs sportai, žemos kai
nos ($55 ir virš). Rezervuokite jau 
dabar vasarai. Mrs,. Ralph Dalton, 
savininkė - šeimininkė. Telefonas: 

Pine Hill 2521

See You in The Catskills At 
O’SHEA HOUSE 

EAST DU R H AM, N. Y.
Ali Accommodat’ons & Recreational 
Facilities for Your Vacation Needs. 
Large filtered swimmink, pool - under 
water lighting with neK safety voltage.

Chth. Church on adjoining grounds 
Paddy and: Jesephine' Bunce, Props.

ME 4-7412 — N.Y.C. ,R£. 4-5102

PEGGY RUNWAY LODGE
Narrowsburg, N. Y. ALpine 2-7135. 
One of Deltvvare Valley’s finest Re
sorts. Located on Penn. side of river. 
Most 
pooL

Competent Mother 
WILL CARE FOR YOUR CHILD 
5 to 6 years of age in your home 

at reasonable prices 
Mrs. Carmella Moschella 

1912 Avė. “U”, Brooklyn, N. Y.

The LITTLE SERVANT SISTERS 
of the IMMACULATE CONCEP
TION of the BLESSED VIRGIN 
MARY. The Little Servant Sisters.

Founded in Poland in 1850
Founded by a saintly servant of God, 
Edm. Bojanovski, a co-founder Father 
Theophilus Baczynskl. • Serving as 
Sisters in the Diocese of Buffalo, Tren
ton and Camden. in schools. homes. 
novitiates and foreign missions. For 
further Information write to:

Rev. Mother STEPHANIE CLARA. 
184 Amboy Avė.. Woodbridge, N. J. 
or

. IMMACULATE CONCEPTION 
Novitiate, 
Cr6pwell Road, Marlton. N. J.

VVATERFRONT BUNGALOWS
OAK ISLAND CLUB — 28 minutės 
nuo New Yorko. Atostogos šeimoms 
per vasarą; arti vietinio susisieki
mo; sala, balto, smėlio krantas su 
augštais ąžuolais. Kambarėliai ir 1 
bei 2 kamb. namukai, nuo $750 se
zonui. Miss DEVLIN: NE 6-9293, 
DE 7-7000; vakarais: MO 4-3293.

CAMP ECHO. Exclusive interracial 
Camp for Boys & Girjs. Near Cana- 
dian border in historic Vermont. Now 
aceepting limited number of applica- 
tions. Age 7 to 14. Camp features all 
supervised land&water sports, horse- 
back riding, crafts, languages, etc. 
Canad. tours. Write: Mrs. R. Klash, 
816 S. 15th St., Philadelphia 46, Pa.

Brooklyn 11, N. Y.

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Throughout this Globė the Mission
ary Sisters of St Augustine are de- 
dicated to expanding God’s King- 
dom through ChristHke Charity. 
In Mission Landa: India. Philippines. 
West Indies. Congo. Urundi. Fonnosa. 
Hongkong: Home Missiona: Texas. Ca- 
lifornia. World iride Augusdinian Mis
sions offer a chalenge to you who love 
Christ and senis. Information: Vocation 
Dir.. Mt. St Augustine, Albany 4, N. Y.

Camp Mother Mazzarello, N. Hale- 
don, N.J. (Guest House for Women) 
July to Aug., weekly rate $30. Semi- 
Private rooms, food: plenty&vveil- 
prepared. Chapel, ą picturesąue spot. 
Conducted by The Daughters of Ma
ry Help of Christiens. (Salesian Sis
ters of St. John Bosco). Att: Sister 
Carmela, F.M.A. 659 - 723 Behnont 
Avė., N. Haledon, N. J. HA 7-0452.

BALSAM SHADE for an Ideaf Vacation. 
Spacious grounds, gorgeous view», finest 
accom, new defuxe motel-ctyle rooms, 
wall-to-wafl carpet and private baths. 
PooL sports, recreation, 18 hole golf 
course 3 miles away, 3 delicious meals 
daily. Catholic church near. Reasonable 

' rates. May 27 to Oct. 1st. Reduced rates 
June and SepL BklL Greenville, N. Y. 
Tel. K>town 6-5315.
4-DAY MEMORIAL VVEEKEND *30-35

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

MOTHER'S ATTENTION! — Send 
your child to Stuyvesant on the 
Hudson for vacation. The home 
away from home. For apphcations 
send to director. Mrs. Minnie Mc- 
Nulty, 101 Hollyvrood Avė., Crest- 
wood, N.Y., Tuckahoe7, MO 4-5782

Mt. Pocono 2. Pa. Terminai 3-7237 
•Take-it-Easy" moderate cost Vaca- 
tions. QUIET—RESTFUL—COMFORT- 
ABLE. — Good food, good heds. good 
company. Family style meala. -Near 
churches, Stores. Some sports on pre
misas. Booklet "L”. — Viola Curran.

lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, Sveutems 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8*V.

BROOKLYN 6, N. Y

Telefonas: STagg 2-5938

BALTIMORE CITY 
need help in their work 

for CHRIST and HIS children 
Is He calling you to join them ?

Information can be obtalned from:

Rev. Mother Provincial
3725 Ellerslie Avenue 

Baltimore 18, Maryland

FARM VACATION* DIRECTORY 
Now available the new Farm Vaca- 
tions & HoUdays directory describ- 
ing 184 vacationing farms, ranches 
and rural inns in the U.S. and Ca
nada. Weekly rates wlth meals $35- 
$60; children $20-$45. Obtainable at 
newstands or mail 50č to Farm Va- 
cations * HoUdays, Ine., 500 Flfth 
Avė, New York 36, N. Y.

VENDOME PLAZA HOTEL—510 
Ocean Avenue, Long Brancb, N. J. 
Gala Opening July 4th. The perfect 
vacation spot in Long Brandi, N J. 
ItaHan-American etrisine. Ali sports 
& activities. Near Catholic church.1 
Rates from $70.00. Under personai 
direction of Mr. Amedeo Colitti.

CA 2-*484

ROMAN FUNERAL CHAPEL

Conducted by the Brothers of Christian Instruction. New York State 
Regentą. 9th GRADE THROUGH HIGH SCHOOL — prepares direetly 
for College. All Sports; Band. Direct RJL and Bus Lines. New York 
References gladly given. For Catatog, address Rev. Brother Director. 

ON LAKE CHAMPLAIN, PLATSSBURG, N. Y.

WANTED — Summer Boarders on 
country farm. Home cooked meals. 
CIean comf. bedrooms, gr'lf course, 
swinuning&farmers museum within 
20 min. drive; near Catholic drjreh. 
Win meet at bus or train station. 
Reasonable rates; special rates by 
week. TeL New Beriin VI 7-4948 or 
ivrite LeRoy Taylor, Edmeston N.Y.

UIS ML Verem St
POpiar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

SILVERNAILS
CAMP ST. ANDRE w

Tunkhannock, Penn. at the end of “North-East” Turnpike 
Penna's Outstanding Catholic Boys Camp (6-16) is now aceepting 
a limited number of short-term campers (one, two or three weeks) 
— Complete facilities; New AH-Sports CUnic. Private Lake, Chap
el, G^puiarium, Theater, 2 Rea Priests, 50 Seminarian Counselors.

Only 330M vreekly
Write or call immedtately

Pine Plains, N.Y. (2 hra. N.Y.C.) 
Complete camping program. all ac
tivities • Modern facilities. country 
eatate grounds • Horseback riding. 
tam radio. Go Kart • Small limited 
enrollment—Individual. guidance o 
Supervised by N. Y. State Certtfled 
Dir. of Health, Phyrical Education 
and Recreation.
Vor Reservations call orwrite:

DI LSHl
20 Bradley Su, Beth Pege, N. Y 

WEIta 5-96M

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, Jaunas ir puikus lietuvis

skausmo valandoje suteiki* puikų patarnavimų

Eduard A. Žigas FUNERAL HOME
TeL: BA.9-2242
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Prol. J. Balkūno pagerbime 
gegužės 30, jo pakėlimo į Right 
Reverend Monsignor proga, da
lyvavo daugiau kaip 150 jo 
kviestų svečių, kunigų ir arti
mųjų. V. J. Atsimainymo baž
nyčioje 8:30 vai ryto prelatas 
aukojo padėkos mišias, 11 vai. 
Our Lady or Perpetual Help 
bažnyčioje Brooklyne buvo iš
kilmingos pamaldos, kurių me
tu buvo įvilktuvių iškilmės.

- Prelatas visiems svečiams, arti
miesiems ir bendradarbiams pa
dėkojo už pareikštą pagarbą ir 
kartu prisiminė, kad tą dieną 
švenčia 35 metų kunigystės su
kaktį.

K New Yorko lietuviu, latvių 
ir estų inžinierių ir architek
tų organizacijos, kaip ir kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
turės savo 10-tą metinę išvyką, 
įvykstančią birželio 10 į Ring- 
wood Country Club, N. J.

Mečislovas Ilgūnas, New Yor
ko visuomenei pažįstamas kaip 
didelis dainos mėgėjas, pasiir
tas Pan American Airlines lėk
tuvų inspektorium. Dirbdamas 
toj pačioj bendrovėj kaip me
chanikas, jis 3 metus vakarais 
lankė aeronautikos mokyklą. 
Bę to, M. Ilgūnas dar išlaikė 
miesto FAA egzaminus ir gavo 
A and P License (Aircraft and 
Power Plant). Jis jau eilę me
tų priklauso New Yorko opere
tės chorui, o anksčiau dainavo 
pirmuoju tenoru skautų vyčių 
oktete. .

aktas bus birželio 4, sekmadie
nį, 4 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos mokyklos salėje.

Tauro ir Noringos tuntai sto
vyklaus Atlanto rajono stovyk
lose, kurios bus Camp Child, 
prie Plymouth, Mass. Stovykla
vimo laikas: rugpjūčio 26 — 
rugsėjo 4. Stovyklos vilkiukai 
ir paukštytės bus apgyvendin
ti namukuose. Vyresniems skau 
tams ir skautėms jau laikas sa
vo darbovietėse susitvarkyti. 
atostogas taip, kad nesusidary
tų kliūčių stovyklauti, nes ar
timiausiu metu bus paskelbta 
registracija.

Kat. Motery Sąjungos 24 
kuopa birželio 4 d. 3 v. popiet 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje šaukia kuopos narių susi
rinkimą.

Apreiškimo bažnyčioje birže
lio 1, 8:30 vai. atlaikytos mi
šios už Prano Gražio vėlę ir 
•tuo pačiu buvo prisiminta 4 
metų jo mirties sukaktis.

Washingtone praėjusį savait
galį lankėsi brooklyniečiai Al
gis Jurgėla, Juozas . Skarulis 
ir P. J. Montvila. Jie apžiūrė
jo miestą ir svečiavosi pas dr. 
Kostą Jurgėla ir Juozą Laučką.

N. Y. lietuviu filatelistų są
jungos naujam biuleteny ap
rašo savo veiklą ir supažindi
na su lietuviškais pašto ženk
lais. Biuletenį redaguoja 
Matuzas, 107 - 33 117 
Richmond Hill 19, N. Y.

PRANCIŠKONIŲ vienuolynas Brooklyne.

PRANCIŠKONU VIENUOLYNAS BROOKLYNE

K.
St.,

mecys Ilgūnas

Šį pavasarį suėjo dešimtme
tis, kai lietuviai pranciškonai 
įsikūrė Brooklyne. 1951 balan
džio 16 išėjo čia pirmas “Dar
bininko” numeris. Tuo pačiu 
laiku Bushwicko gatvėje vie
nuolynui ir spaustuvei buvo Įsi
gytas pastatas.

ši sukaktis siejasi su dauge
liu įvykių bei vardų, kurie po 
10 metų iškyla skaidresnėje 
šviesoje. Laiko nuotoly aiškiau 
atsiveria įvykių prasmė, pilniau 
išryškėja žmonių nuopelnai.

Kūrimosi pastangos ir 
aplinkybės

Anuomet į mūsų išeiviją ką 
tik buvo įsiliejusi nauja banga

Išnuomojami trys šviesūs 
kambariai su apšildymu ir šil
tu vandeniu. Kreiptis HY 1- 
8781.

Nauji Darbininko skaitytojai
E. Zacharkevich, Albany, N. 

Y., Vera J. Količius, Pittsburgh, 
Pa., L. Gudelienė, Brooklyn, 
N.Y., T. Aleliūnas, Pittsburgh, 
Pa., P. Biveinis, Brooklyn, N. 
Y., Elena Venis, Woodhaven, — iš tremties atkeliavusieji į- 
N.Y., M. Mikalauskienė, Chi- 
cago Heights, III., W. Rimcus, 
St. Charles, IIL. Edwig Kelly už
sakė savo tėvui D. Vidui; abudu 
iš Waterbury, Conn.

Artinasi Tėvų diena. Darbi
ninko administracija kviečia už- • 
sakyti Darbininką papiginta 
kaina tėvams kaip dovaną. Dar
bininko prenumerata iki šių 
metų galo 3 dol., visiems me
tams 5 dol., šiems ir 1962 me
tams 8 dol. Administracija, ga
vusi užsakymą tėvams, už tą 
pačią kainą prisius dovanai ir 
lietuvišką knygą, 2-3 dol. vertės 
bei atviruką su pasveikinimu 
nuo užsakytojo. Kviečiama tuo 
papiginimu suteikti savo tėvui 
džiaugsmo, kad jį lankytų gra
žiai leidžiamas Darbininkas. .

Darbininko Administracija

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER. ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, M A SS, kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušų 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietė* viloje

sijungė į Šio krašto lietuvių gy
venimą į Su šia ateivių banga 
pasipildė ir lietuvių pranciško
nų eilės naujom jėgom. Veiklos 
sąlygos buvo itin palankios — 
lietuvių dvasiškuos ir pasau
liečių pasitikėjimas pranciško
nais didelis. Palinkę į spaudos 
sritį, jie atkreipė ypatingą šios 
srities darbuotojų dėmesį. Va
dovaujant prel. Pranciškui Ju
rui, 1950 m. Sv. Juozapo Dar
bininkų Sąjunga Bostone tam 
tikromis sąlygomis pervedė 
jiems savo pastatą, spaustuvę 
ir laikraštį “Darbininką”. Ka
dangi Bostone nebuvo įmano
ma įkurti vienuolyno, žvilgsnis 
nukrypo į New Yorko pusę. 
Čia ir tapo įgyvendinta ano 
meto pranciškonų provincijo
lo Tėv. Justino Vaškio idėja 
— stiprinti lietuvių katalikišką 
spaudą, sujungiant kelis laik
raščius.

New Yorko apylinkė katali
kiškos spaudos atžvilgiu nebu
vo tuščia. Brooklyne lietuvių 
dvasininkų pastangomis ėjo sa
vaitraštis “Amerika”. Bet pa
siūlymas jungti jį su “Darbi
ninku” leidėjų buvo maloniai 
išgirstas. Pirmasis, kuris laikraš

ta daug periodinių ir neperio
dinių leidinių. Iš čia anksčiau - 
išėjo žurnalai: “Ateitis”, “Lie
tuva”, “Gabija”, “Tėvynės Sar
gas”, “Jaunimo žygiai”, “Į 
Laisvę”, kurie dėl redakcinių 
patogumų šiuo metu yra išsikė
lę kitur arba sustoję eiti (“Lie
tuva,”, “Gabija”). Dabar čia

‘Darbi
ninkas”, “šv. Pranciškaus Var
pelis”, “Lituanus”, “Karys”, 
“Sportas”, neminint knygų ir 
kitų įvairiausių leidinių.

Šios dienos šviesoje
Bet iš spaudos darbo per šį 

dešimtmetį nebuvo pralobta. 
Lietuvių spaudos* padėtis visą 
laiką buvo labai jautri. Anks
tesnei kartai senstant, o nau
jai atvykusiems pilnai įsitrau
kiant į šio krašto dinamišką 
buitį, knygos bei laikraščio da
lia vis sunkėjo. Leidėjams nuo
lat reikėjo taikytis prie kietos 
tikrovės — apsiprasti su ribo
tu spausdinamų dalykų tiražu, 
būti atsargiems su prenumera
tos mokesčio kėlimu, kad ne
prarastų svyruojančių skaityto
jų, ieškoti pašalinės pagalbos 
finansiniam plyšiam užkaišio
ti. Visa tai pareikalavo nuo
latinio triūso ir įtampos. Dėl 
tų savotiškų aplinkybių per šį 
dešimtmetį nebuvo įmanoma 
net apsirūpinti tinkamomis 
spaustuvei patalpomis. Darbas 
vyksta ankštose ir nepatogio
se sąlygose.

Minėdami vienuolyno įkūri
mo dešimtmetį, pranciškonai su 
nuolankiu dėkingumu mini ir 
visus tuos, kurie per tą laiką 
kokiu nors būdu atėjo į pagal
bą, ypačiai lietuvių parapijų 
klebonus. Sukaktį manoma at
švęsti kokiu žymesniu parengi
mu. Be to, dešimtį metų dir
bus, su dar tvirtesne viltimi 
laukiama iš lietuvių visuomenės 
paramos spaustuvės patalpoms 
pagerinti.

Tėv. L. Andriekus, O.FJA

“AUDRONĖ”
87 EA8T BAY RD„ OSTERVILLE, CAPE COD, Mas*.

• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražu* privatu* 2 akrų pušyną* - parka*
• Mito* Goifstromo srovė*, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir Žaidimams
• Gera* lietuviška* maistas ir malonu* patarnavimas 
Atidaroma nuo birželio 10 d. (šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

Dr. Ed. JANSONAS, 89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. 
Tel AV 8-5999

AUDRONĖ - JANSONAS. 87 East Bay Rd„ OsterviUe,

Išnuomojamas šešių kamba
rių butas. Geras susisiekimas, 
prieinama kaina. 226 Logan 
St., Brooklyn 8, N. Y. Kreip
tis po 5 vai. vak. telef. MI 7- 
5680.

čių jungimo ir pranciškonų 
vienuolyno steigimo Brooklyne 
sumanymui pritarė, buvo Ap
reiškimo parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis. Juo mielai 
pasekė prel. J. Balkūnas, kun. 
J. Aleksiūnas ir kiti, šie trys 
klebonai, apsilankę pas arki- 
vysk. T. Molloy, išprašė leidi
mą kurtis pranciškonams Broo- spausdinama “Aidai’ 
klyne. O vykdant laikraščių 
jungimo planą, prie “Darbi
ninko” prisišliejo ir kun. M. 
Kazėno globoje Pittsburghe 
ėjęs savaitraštis “Lietuvių ži
nios”. ‘

Vienuolyno bei spaustuvės 
kūrimo darbas nebuvo leng
vas. Pastatui reikėjo žymių pa
taisymų — tiek išorėje, tiek 
viduje, kur nebuvo net jokių 
baldų. Rūpesčiai užgulė pirmą
jį vienuolyno viršininką Tėv. 
_V. Gidžiūną. Bet šios vietovės 
dvasininkų ir pasauliečių pa
rama buvo tokia nuoširdi, jog 
iki rudens pasisekė sutvarkyti 
visą namą ir net įrengti nau
jus kambarius trečiame aukšte. 
Vėliau ir spaustuvės patalpų 
reikalai pasitaisė, įsigijus ant
rą — mažesnį pastatą.

Dėl remonto darbų vienuo- 
e lyno pašventinimas buvo ati
dėtas. Tik gruodžio 7 d. Broo
klyno arkivyskupo pagelbinin- 
kas vysk. R. Kearny, dalyvau
jant gausiam būriui kunigų ir 
pasauliečių, atliko šventinimo 
apeigas. Prašant Dievo globos, 
tą dieną Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikyta iš
kilminga suma ir pasakytas pro
gai pritaikytas pamokslas. Va
kare gi tos pačios parapijos 
salėje įvyko jauki vakarienė su 
menine programa bei sveikini
mų kalbomis.

Skubos ir darbo metai
Nuo pranciškonų vienuolyno 

įkūrimo praėjęs dešimtmetis 
buvo nuostabiai turtingas įvy
kiais, jaudinusiais pasaulį ir 
mūsų lietuviška gyvenimą. Vis
kas riedėjo taip greit, jog pran
ciškonų veikloj dalyvavusiems 
tas dešimtmetis atrodo net per 
trumpas. Pažiūrėjus į praeitį, 
matyti tik nuolatinis darbas — 
darbas, talkinant lietuvių para
pijoms, darbas, tvarkant spaus
tuvę, redaguojant ir adminis-

Išnuomojami prieinama kai
na du kambariai su baldais 
pusrūsyje. Yra virtuvė, ’šiltas truojant laikraščius. Brooklyno 
vanduo, dušai, gražus sodelis, pranciškonų vienuolynas ne be 
Kreiptis: Mr. K. Simon, 842 pagrindo vadinamas lietuviškos 
Glenmore Avė., Brooklyn 8, N. spaudos židiniu, nes jame per 
Y. visą dešimtmetį buvo spausdin

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. ’

108-55 LEFFERT8 BLVD. BICHMGND HHJU N. Y.

KUR ATOSTOGAUTI? —
LŪŠIAI ir TEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CARE 
COD ir.atostogas praleisti jų 
puožnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Seimininkai užtikrina • Gražių 
ir ramių aplinkų • Erdviu*,'?** 
togiu* ir jaukiu* kambariu* • 
Gerų ir sveikų iki sotie* maistų 
• Malonų patarnavimų * Pava
karėlių* su programėlėmis vai
kam* ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
Šildomo Atlanto:

MONUMENT BEACH. pameta
mas per 5 minutes pėsčiomis; 
8ILVER BEACH, gražiausia* 
Cape Cod per 10 minučių auto
mobiliu. Vasarotoju* be automo
bilių nuveža ir parveža savinin
kai. Sezono pradžia birželio 17 d.

Iki sezono pradžios kreiptis:
8. M. LUBYS

105 Grand 8L, BrooktynU, N.Y.

Laisvės Varpo gegužinė į- 
vyks birželio 3, šeštadienį, Ro
muvos parke, Claremont Avė., 
Brocktone. Tai bus pirmoji ge
gužinė Šią vasarą. Meninę pro
gramą atliks O. Ivaškienės tau
tinių šokių grupė iš Bostono 
ir muz. J. Beinorio vedami cho
rai iš Worcesterio. Atskirai pa
sirodys moterų, vyrų ir mišrus 
choras, šalia to dar bus pra
moginė muzika iš juostų, geras 
orkestras šokiams ir bufetas. 
Gegužinėje dar bus paskirsty
tos dovanos tiems, kurie įsi
jungs į vykdomą dabar pini
ginį vajų Laisvės Varpo nau
dai. Dovanų paskirstyme galės 
dalyvauti kiekvienas, kuris pa
aukos bent 25 centus pagal 
specialius lapelius. Dovanose 
Vyriškas rankinis laikrodis, ba- 
terinis radijo aparatas ir elek
trinis plaukų džiovintuvas.

Laisvės varpas išsilaiko ne 
skelbimais, bet klausytojų į- 
našais ir pelnu iš parengimų. 
Todėl rengiamoji gegužinė ir 
vykdomas piniginis vajus yra 
labai reikšmingi tolimesnei šios 
visuomeninės ir kultūrinės ra
dijo programos* veiklai.

K. Mockus, naujas Vliko rei- 
' kalų vedėjas, gegužės 21 pasi

kalbėjime su Laisvės Varpo ve
dėju P. Viščiniu pateikė įdo
mios informacijos apie Lietu
vos laisvinimo veiksnius, jų 
santykius, atliekamus darbus, 
visuomenės uždavinius ir vietos 
lietuvių radijo programų vaid
menį Lietuvos laisvinimo akci
joje, informuojant visuomenę 
ir palaikant jos ryžtą bei ko
vos dvasią kelyje į Lietuvos 
laisvę. Tokie pasikalbėjimai su 
įvairiais mūsų politikais, kultū
rininkais ir .visuomenininkas 
Lasvės Varpe yra gana dažni. 
Jais siekiama iš pirminių šalti
nių suteikti visuomenei gyvą 
informaciją aktualiais reikalas.

Šeimę komunijai šv. Petro 
bažnyčioje ruošiasi šv. Vardo 
draugija ir moterų sodalicija 
birželio 4 d. Pamaldos bus 8 
vai. ryte. Po pamaldų — pusry
čiai salėje po bažnyčia. Pusry
čiai suaugusiems 1 dol. vaikam 
50 c.

Pavasarinę jaunimo šventę 
Bostone rengia Amerikos L.T. 
S. ir L.S.T. korp. Neo-Lithua- 
nia birželio 4, sekmadienį, 5 
vai. popiet Lietuvių Amerikos 
piliečių draugijos namuose 3 
aukšto salėje. Programą atliks 
jaunimas. Bus deklamacijos, 
smuikas, kanklės, fortepijonas, 
dainos, tautiniai šokiai. Po pro
gramos šokiai ir vaišės.

Lietuviu dailininkę paveikslų 
paroda Imis birželio 3-4 tauti
ninkų namuose. Apie 80 pa
veikslų atrinkta iš lietuvių me
no rinkinių Bostone (24 savi
ninkų). Lankoma nuo 10 iki 8 
vai. vak. Atidaroma birželio 3 
d. 5 vai. Ta proga bus Vytau- 

, to K. Jonyno paskaita “šių die
nų kūrėjo santykis su realy
be”. Parodą rengia Akademinis 
Skautų Sąjūdis. Ten pat biržei. 
3, 3:30 vaL bus susirinkimas, 
kuriame stud. Al. Mučinskas 
skaitys paskaitą “Dabartinės 
jaunimo problemos”.

Išnuomojamas butas netoli 
“L” gatvės maudynių ir lietu
viškos koplyčios; naujai atre
montuotas, 4 kambarių, 3 aukš
te. Yra vonia, nauja gazo vir
tuvinė krosnis (virti ir šildyti) 
ir kiti patogumai. Teirautis tel. 
AN 8-2814.

VVAGNER THEATER
110 Wyck*ff Avė, prie D*Kalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atldara: Penktadlmfate * vai. p.p. 

Mtadimiaia Iki filmo* pabaiso* 
Trvčiadieaiaia — 12 vai. tflenoa 
Penktadieni, birželio 2, iki — 
Trečiadienio, birželio 7, 1961 
Spalvota vaikioko iMykumo ir 

Alžiaugsino filmą
"MEIN 8CHATZ I8T AU8 TIROL”
Vaidina: Marianne Hold, Joachim 
Fuchsberger. Beppo Brem, Walter 
Gros*. Monika Dahlberg ir kt.

• Priedinė filmą:

prie Atlanto
Geriausiai pailsėsite atostogų 

žalyje KennetMinkport, Maine.
Prancižkonų vedami vasarna

miai priima pavieniu* asmenis 
ir šeimas. Atostogavimo sezonas 
šiemet prasideda birželio 30 d. 
ir baigiasi rugsėjo 1d.

Daugelio metų praktika rodo, 
kad tūkstančiai grįžta pailsėję 

.žavioje Maino gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje. Dėl informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY;

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+h 7-20II 
ar 207 WO 7-2OII

Gražiajame MAINE krašte — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

BERNIUKŲ 
STOVYKLA
vadovaujama Tėvų Parnciškonų, 
prasideda birželio 30 d. po pietų 
ir baigiasi liepos 28 d. Norintieji 
gali pasilikti ir ilgiau. Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų.

Stovyklos vadovybė užtikrina 
kiekvienam fizinį, dvasinį ir tau
tinį atsigaivinimų. — Kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth 7-2011
ar 207 WO 7-20II

Berniukai iš New Yorko apy
linkės bus vežami iš Brooklyn, 
N.Y. birželio 30 d. mūsų priemo
nėmis. Tik reikia iš anksto pra
nešti, kas nori tuom pasinaudoti.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAU8KAS)

Graborius-BaJsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNĖRAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALE. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkw*y Statloa) 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visom 
miesto dalyse; veikla ventiliacija 

Tel. Vlrginfa 7-4499

VAITKUS
FUNEBAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
h- BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mess. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų Ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kaino* tos 
pačio* ir j kitu* miestus.

Telefonas: Vlrginia 3-3544Cod. Mas*.; TbL GA 8-3425 Rakate šaukite: Tel. TR 6-S4S4


